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ДҮЛӨЙ  ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН  ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ 

ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН 

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ  

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР  

Дүлөй окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч  билим берүүнүн ылайыкташылган 

болжолдуу программасынын аныктамасы жана дайындалышы.  

 Дүлөй  окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы  

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасы - бул билим берүү стандарты менен аныкталган окуу -

усулдук документ  жана билим берүү  мазмунун аныктаган, билим 

берүү программасын иштеп чыгуу пландаштырылган,  билим берүү 

программасы боюнча мамлекеттик кызматтар үчүн стандарттуу 

чыгымдардын болжолдуу эсептөө, анын ичинде билим берүү иш -

болжолдуу шарттары,дүлөй  окуучулардын жекече, жаш курак жана 

типологиялык өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын  билим берүү  

муктаждыктарын  эске алуу менен, бузулууларын коррекциялоону 

жана социалдык адаптацияны какмсыз кылуучу  

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

   Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч  билим берүүнүн 

ылайыкташылган болжолдуу программасы (мындан ары- БЖБ 

БЫББП)  ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык түзүлгөн жана инклюзия идеялары  боюнча 

иштеген билим берүү уюму тарабынан  боюнча башталгыч билим 

берүүнүн  Дүлөй  окуучулар үчүн ылайыкташылган болжолдуу 

программасынын негизинде, билим берүү уюму  (мындан ары ББУ)  

тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана   бекитилет.  
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жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасы   билим 

берүү ишинин  мазмунун жана уюштуруу шарттарын  аныктайт 

жана билим берүү -коррекциялык программаларынын ишке 

ашырылышын  камсыз кылат.  

 ЖББП БББЫБП мүмкүнчүлүгү чектелген майып окуучулар 

үчүн, жекече калыбына келтирүү программасы билим берүү боюнч а 

атайын шарттарды түзүү бөлүгү  (мындан ары - ИЖП) менен 

толукталат.  

ЖББП БББЫБПты ишке ашыруу инклюзивдик  билим берүү 

шартында  жана башка окуучулар менен да бирге ишке ашырууга  

болот.  

 Окуучулардын  ЖББП БББЫБПты өздөштүрүүнү камсыз кылуу 

үчүн тармак түрүн колдонуу мүмкүн.  

 Дүлөй  окуучулар үчүн  БББ ЖЫББП  билим берүүнүн мазмунун, 

күтүлүүчү  натыйжаларды, жана ишке ашыруу  шарттарын 

Кыргызстандын жалпы билим берүү системасы үчүн   аныктайт.  

 

Дүлөй  окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн  ылайыкташылган 

болжолдуу  программасынын түзүмү.  

 Дүлөй  окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын түзүмү милдеттүү бөлүмдү  жана билим берүүнүн 

катышуучулары тарабынан  калыптанган  бөлүмдү камтыйт.  

 Жалпы  билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасынын түзүмү 3 

бөлүмдү камтыш керек: максаттуу, мазмундук жана уюштуруучу.  
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Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы  

дайындоосун,  максатарын, милдеттерин жана дүлөй  окуучулар үчүн  

БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы күтүлүүчү натыйжаларды, о.э. 

бул максаттарга жана жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун 

аныктайт.  

 Мазмундуу бөлүк  дүлөй  окуучулар үчүн  жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын мазмунун  аныктайт жана предметтик, 

метапредметтик, инсандык натыйжаларга жетишүүгө багытталган 

(ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша мазмундуу бөлүк жалаң гана 

инсандык жана предметтик натыйжаларга жетишүүгө багытталган 

болушу мүмкүн) төмөнкү программаларды камтыйт:  

  окуучулардын  универсалдуу  (ЖББ БББЫБПтын вариантына 

жараша  -  негизги окутуу кыймылдары) окуу кыймылдарын 

калыптандыруу программасы;  

  жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын программасы;  

  Дүлөй  окуучулар коомдук жана адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү  жана тарбиялоо программасын (ЖББ БББЫБПтын 

вариантына жараша );  

  экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы;  

  коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;  

  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.  

Уюштуруу бөлүгү камтыйт:  

   предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч 

билим берүүнүн окуу планын;  
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   Стандарт талаптарына ылайык ЖББ БББЫБПтын  ишке  

ашыруу үчүн шарттардын системасын.  

 Дүлөй окуучулар үчүн  башталгыч билим берүүнүн окуу планы 

(мындан ары –  Окуу план) ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун 

негизги уюштуруучу механизми болуп эсептелет.  

Дүлөй  окуучулар үчүн ЖББ БББЫБПты иштеп чыгуунун  

негиздерине окуучулардын типологиялык жана жекече билим б ерүү 

муктаждыктарын  эске алуу принциби салынды.   

Дүлөй  окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы боюнча 

башталгыч билим берүүнүн  ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын калыптандыруу ыкмалары жана мамилелери   

 Дүлөй балдардын категориясына угуунун эки тараптуу 

туруктуу бузулуусуна тубаса же  мурда пайда болгон (кепти 

өздөштүрүүгө  чейин) ээ болгон балдар кирет, дүлөйлүктө оозеки 

сүйлөөнүн табигый өнүгүүсү  мүмкүн болбой калат; атайын 

системалуу психологиялык - педагогикалык жардамсыз 

психофизикалык өнүгүү  жолу өтө  кызыктай болуп,  коомдук 

көнүктүрүү маанилүү  чектелет.  

 Көпчүлүк дүлөй балдардын толук кандуу өнүгүүсү эрте 

аныктоо  (өмүрүнүн алгачкы айларында)  жүргүзүлсө, угууну 

протездөөдө жана диагноз коюлгандан кийин дароо комплекстүү 

медициналык - психологиялык –  педагогикалык  коштоодо, 

бузулуунун түзүмүн, жалпы деӊгээлин жана сүйлөө өнүгүшүн, жеке 

өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бардык 

баскычтарында сапаттуу билим менен камсыз кылуу болгон учурда 

гана мүмкүн болот.  

Дүлөй окуучулар -  курамы боюнча бир өӊчөй эмес балдардын тобу, 

алардын төмөнкү категориялары бар:  
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1) Дүлөй окуучулар,  мектепке келген  учурунда  жалпы жана кеп 

өнүгүүсү курактык нормага жакын, алар  комплекстүү  

медициналык жардамы менен - психологиялык - 

педагогикалык- колдоого  жана сапаттуу мектепке чейинки 

билим алышкан, курдаштары менен сүйлөшүү жакшы  

тажрыйбасы бар, учурда мүмкүн атайын психология лык - 

педагогикалык- колдоодо, нормалдуу уккан курдаштарынын 

чөйрөсүндө жана ошол эле календардык мөөнөттө, алардын  

акыркы жетишкендиктери менен салыштырмалуу бирдей 

билим ала алышат;  

2) дүлөй булар эч кандай кошумча ден  соолук чектөөлөрүнө ээ 

эмес, уккан курдаштарына окшогон билимди, 

жөндөмдүүлүктөрү жана атайын билим алуу муктаждыктарына 

ылайык узартылган календардык мөөнөттө БББ 

ылайыкташтырылган  билим берүү программасы боюнча ала 

алышат;  

3) кошумча ден соолук чектөөлөрүнө ээ болгон дүлөй окуучулар 

(интеллектуалдык бузулуулары бар) булардын билим алуусу 

жөндөмдүүлүктөрү жана атайын билим алуу муктаждыктарына 

тийиштүү тандоолордун негизинде, узартылган  мөөнөттө 

жүзөгө ашырылат жана мазмуну жана акыркы  

жетишкендиктери жыйынтыгы боюнча эч кандай кошумча ден 

соолук чектөөлөрүнө  ээ эмес, курдаштарына дал келбейт;  

4) Дүлөй интеллектуалдык (орто, оор,  тереӊ) жана өнүгүүсүнүн 

көптөгөн тереӊ бузулуулары бар кеч дүлөй балдар, булар 

өзгөчө жалпы жана атайын билим берүү муктаждыктарын эске 

алуу менен түзүлгөн жеке өнүктүрүү программаларынын 

негизинде  билим алышат.  
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Ар  түрдүү категориядагы угуусу бузулган балдардын атайын 

билим алуу муктаждыктары ар түрдүү жана окутуу процессин 

куруунун өзгөчө логикалык түзүмүн аныктайт жана билим берүүнүн 

мазмунунда чагылдырылат.  

 

2.   ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮ  ИДЕЯСЫ МЕНЕН 

ИШТЕГЕН ДҮЛӨЙ ОКУУЧУЛАР  ҮЧҮН  ЖАЛПЫ БИЛИМ 

БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ  БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН  

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ   

(ВАРИАНТ 1.1)  

2.1. Максаттуу бөлүм  

2.1.1. Түшүндүрмө кат  

Вариант 2.1. дүлөй  окуучулар  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү 

чектелбеген курбулары, жыйынтык жетишкендиктери боюнча  

бирдей, алар  менен бир чөйрөдө, бирдей календардык мөөнөттө (1 -

4- класстар) билим ала алат деп болжолдойт.   

Бул окуучу  жалпы билим берүү (класста угуусу бузулган 

экиден ашык эмес бала)  агымына (инклюзияга) кошула алат.  

Инклюзивдик мектепте окуган дүлөй окуучулар үчүн   жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган болжолдуу программасынын ишке ашыруу 

максаты —  Дүлөй окуучулардын ден соолук мүмкүнчүлүктөрү 

чектелбеген курбулары менен бир чөйрөдө бирдей мөөнөттө, 

жыйынтык жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү 

стандартында аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга 

ылайык, жалпы билим берүүчү  мектепте окуган бул категориядагы 

балдардын  өзгөчө билим берүү  керектөөлөрүн эске алуу менен,  
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сапаттуу билим алуусун камсыздоо аркылуу мамлекеттик билим 

берүү стандартынын талаптарын аткаруу.  

Угуусу бузулган балдарды жалпы билим берүүчү  мектепте 

окутууда мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын  милдеттүү 

түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык 

колдоосу зарыл.  

Атайын колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп 

саналат:  

Дүлөй   окуучулардын атайын билим берүү муктаждык тарын 

канааттандыруу;  окутуунун  негизги мазмунун өздөштүрүүгө 

коррекциялык көмөк көрсөтүү; кептин тыбыш ай туу жагын жана 

көрүп кабыл алуу  менен угуп кабыл алууну өнүктүрүү; күнүмдүк 

жашоодо  жана окуу, таанып билүү процессинде сакталган 

анализаторлорду жана ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун 

өнүктүрүү; таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгү н өрчүшүнүн  

камсыз кылуу үчүн окуучулардын  кептик мүмкүнчүлүктөрүн 

калыптандыруу жана аларды активдүү пайдалануу ыктарын 

өнүктүрүү;  

Психологиялык -педагогикалык колдоо:  

  окуучулардын таанып-билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн  

окуучулардын ЖББ БББЫБПты  өздөштүрүүдө терс 

таасирин минималдаштыруу,  

  баланын мугалимдер, классташтары жана башка 

окуучулар, ата -энелер ортосундагы шайкеш мамилени 

өрчүтүү;   

  класстагы жайлуу чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана 

инсан аралык конфликттерди жана топтор арасындагы 

чыр-чатактардын алдын алуу боюнча иш алып баруу;  
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  жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучун ун терс көз 

карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн 

шарттарды түзүү, өз алдынчалуулугу жана башкалардан 

көз карандысыздыгы үчүн умтулуу (билим берүү жана 

күнүмдүк маселелер боюнча) көрүнүшүн өнүктүрүү;  

  кептик жана кептик эмес каражаттарды туура колдонуу 

жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.  

БЖББ БЫБПтын түзүмүнө милдеттүү түрдө  угуукептик 

өнүгүүнү коррекциялоого, коммуникативдик  тоскоолдуктарды 

жоюу боюнча жана БЖББ БЫБПты өздөштүрүүнү колдоого 

багытталган  Коррекциялык иштин программасын камтыйт.  

Коррекциялык иштин программасы дүлөй окуучулардын 

жалпы билим берүүчү  мектепте билим алуудагы атайын 

муктаждыктарын эске алуунуокуу процессин жекелештирүү жана 

айырмалоо аркылуу камсыз кылат.  

Дүлөй  окуучуларга психологиялык -педагогикалык 

мүнөздөмө.  

Дүлөй  окуучулардын билим алуудагы  атайын 

муктаждыктары  

Ар  түрдүү  категориядагы угуусу бузулган  балдардын атайын 

билим алуу муктаждыктары ар түрдүү жана окутуу процессин 

куруунун өзгөчө логикалык түзүмүн аныктайт жана билим берүүнүн 

мазмунунда чагылдырылат .   

Ошондуктан дүлөй окуучулардын жекече психикалык 

өзгөчөлүктөрүн, кептик өнүгүү  денгээли менен шартталган билим 

алуудагы атайын муктаждыктарын жана бардык ден соолук 
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мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучуларга тиешелүү ат айын билим 

берүү керектөөлөрүн  белгилесе болот.  

2.1.2. Дүлөй  окуучулардын жалпы башталгыч билим 

берүүнүн  болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим 

берүүнүн  программасын өздөштүрүүсүнүн күтүлгөн  

натыйжалары (вариант 1.1.)  

 Дүлөй  окуучулардын жалпы билим берүү программасы боюнча 

башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын (мындан ары - БЖБ БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн жалпы 

натыйжасы болуп толук кандуу негизги базалык билим берүү , 

коомдук (жашоо) ыйгарымдарын  өнүктүрүү  болуш керек.  

 Түзөтүү иштеринин программасын  өздөштүрүүсүнүн 

пландаштырылган натыйжалары  боюнча талаптар   камтыйт:  

1) негизги жалпы билим берүү программасынын негизги 

багыттарын өздөштүрүү  

2)   окуучулардын коомдук (жашоо) ыйгарымдарын    

өздөштүрүү . 

Күтүлгөн  натыйжалар:  

  күндөлүк турмушунда өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгынын прогресси;  

  күнүмдүк тиричилик иштерине катышуу үчүн 

түшүнүктөргө ошондой эле, жетиштүү сөз байлыгына 

ээ;  

  мектеп жашоосуна байланыштуу элестөөлөрү; мектеп  

мейкиндигинде багыт алуу жөндөмдүүлүгү, 

кыйынчылык учурунда жардам сурап кайрылуу,  

сабактардын жүгүртмөсүндө багыт алуу ;  

  күнүмдүк окуу иштерине кошулуу боюнча ыктар,   

алына жараша  катышуу, жоопкерчиликти өзүнө алуу.  
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  маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин 

билдирүү, суроо-талап, каалоо, коркуу, суроо берүү, 

маекти токтотуу  жөндөмдүүлүгү;  

  туура баш тартууну, ошондой эле таарыныч, 

ыраазычылык, боорукердик,  ж.б. билдирүү 

мүмкүнчүлүгү;  

  маектешинен маалымат алуу жана тактоо 

мүмкүнчүлүгү. Өз сезимдерин билдирүүнүн маданий 

түрлөрүн  иштеп чыгуу;  

  баарлашуу каражаттарын тандоодо,  өзгөрүү 

ийилчээктик көрсөтүп, баарлашуу учурунда 

натыйжалуу сүйлөө үлгүлөрүн пайдалануу, 

калыптардын, оозеки сүйлөө мүнөздүү (темасында 

пикир бар болсо);  

  билим алууда кыйынчылыктар болгондо мугалимден 

сурап билүү, өзгөчө жардам сурап кайрылуу 

баарлашуунун оор учурларын курдаштарынан жана 

чоӊдордон жардам сурап билүүнү;  

  курдаштары менен талашта жүрүм -турумдун жөнөкөй  

көндүмдөрүн өздөштүрүү  (кимдир бирөөнүн көз 

карашын сыйлоо, көз карашын билдирүү) билүүс ү;  

  туура баш тартууну, ошондой эле таарыныч, 

ыраазычылык, боорукердик,  ж.б. билдирүү;  

  жемиштүү сүйлөө ыктарын  колдонуп, маектешинен 

маалымат алуу жана тактоо, байланыш абалына 

жараша жооп берүү, ачык -айкын жана так түрдө ойду 

жеткире билүү.  

  өз  сөзүнүн дааналыгын жана адамдар аны түшүнүп 

угуу мүмкүнчүлүгүн берүү. Маектешинин анын сөзүн 
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түшүндүбү, жокпу, текшерип туруу жөндөмү (ал 

жетиштүү такпы же жокпу);  

  угуу жөндөмдүүлүгү начар адамдардын бири -бири  

менен баарлашуусунун өзгөчө  жолдорун өздөштүрүү;  

  Баарлашууну максатка жетүү каражаты катары 

колдонуу кырдаалдардын санын көбөйтүү.  

 

 Дүлөй  окуучулардын жашоо компетенцияларын өздөштүрүү  

Окуучулардын жашоо компетенцияларын өздөштүрүүсүнүн  

жыйынтыгы болуп инсандык жыйынтыктар эсептелет. Аларга 

ар бир багыт боюнча атайын талаптар коюлат.  

1. Өзүнүн  мүмкүнчүлүктөрү ,  жашоосун камсыздоо үчүн 

муктаждыктар жөнүндө так элестөөлөрдү  иштеп чыгуу   

Бул багыт окуучулардын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү ,  жашоосун 

камсыздоо үчүн  муктаждыктар жөнүндө, чоңдор менен 

медициналык колдоо боюнча байланыш жана мектепте болуу үчүн 

атайын шарттарды түзүү жөнүндө  баарлашуу түзүүгө  

жөндөмдүүлүктөрү, алардын муктаждыктарын жана укуктарын 

түшүнүү тууралуу так элестөөлөрдү  өнүктүрүүнү   болжолдойт.  

Күтүлгөн натыйжалар:  

  балдарга майрам даярдоого жана  өткөрүүгө катышуу үчүн 

умтулуу, бул багытта прогресс;  

  майрам өткөрүүгө  катышуу үчүн кептин жетиштүү 

запасына жана аныктамаларга ээ (мага…… даярдоого 

жана өткөрүүгө, катышууга, жооптуу болууга уруксат 

беринизчи,  сураныч .. .  мен апама жарда м бере турган 

болсо кыла алам, мен муну ….. менен жасай алам, Мен 

. . .кыла  алам, мен жардам бере алам . мен жакшы ырдай 
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албайм, анткени мен музыканы жакшы уга албайм, бирок 

мен .. .  алганы кантип билем. Мен майрамдык 

көркөмдөөгө катышкым келет).  

  Баарлашууну максатка жетүү каражаты катары колдонуу менен 

тез  арада күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү мүмкүнчүлүгү (оозеки 

эмес, оозеки);  

  маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин билдирүү, 

суроо-талап, каалоо, коркуу, суроо берүү, маекти токтотуу 

жөндөмдүүлүгү;  

  туура баш тартууну,  ошондой эле таарыныч, ыраазычылык, 

боорукердик, ж.б. билдирүү мүмкүнчүлүгү;  

  маектешинен маалымат алуу жана тактоо мүмкүнчүлүгү. Өз 

сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;  

  баарлашуу каражаттарын тандоодо ,  өзгөрүү ийилчээктик 

көрсөтүп, баарлашуу учурунда натыйжалуу сүйлөө үлгүлөрүн 

пайдалануу, калыптардын, оозеки сүйлөө мүнөздүү (темасында 

пикир бар болсо);  

  билим алууда кыйынчылыктар болгондо мугалимден сурап 

билүү, өзгөчө жардам сурап кайрылуу,  (  мен башка жерге 

олтурсам болобу, мен көрө албай жатам, суранам, көргөн 

жокмун, түшүнгөн жокмун, ошондуктан …….) ;  

  баарлашуунун оор учурларын курдаштарынан жана чоӊдордон 

жардам сурап билүүнү;  

  курдаштары менен талашта жүрүм -турумдун жөнөкөй  

көндүмдөрүн өздөштүрүү (кимдир бирөөнүн көз карашын 

сыйлоо, көз карашын билдирүү) билүүсү;  

  туура баш тартууну, ошондой эле таарын ыч, ыраазычылык, 

боорукердик, ж.б. билдирүү, (жок, кечиресиз, сага 

ыраазычылык билдирем, мен кечирим сурайм мүмкүн эмес, 
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бирок, мен үчүн бул жагымсыз, анткени .. .  сени аябай 

сыйлайм, сиздерге  абдан ыраазыбыз, Сиз абдан пайдалуу /  

жардам болгонуна рахмат, мен кечирим сурайм болобу сага 

жардам бериш үчүн бир нерсе. Мен кечиресиз бул менин апам 

нерсе, сен, чын жүрөктөн кечирим сурайбыз /  силерге 

чындыкты айтып коёюн, ал болушу мүмкүн эмес, мен эм есмин, 

бирок, өзгөртүүгө мүмкүн эмес, анткени, мен үчүн бул өтө 

кымбат, мындай белегин кабыл албайт, ж.б. . .  

  жемиштүү сүйлөө ыктарын  колдонуп, маектешинен маалымат 

алуу жана тактоо, байланыш абалына жараша жооп берүү, 

ачык-айкын жана так түрдө ойду жеткире билүү. (Кайра, 

суранам, Мен абдан сиз ,?  Мен барбы эмнени / Сиз .. .  силерди 

эч качан таанычу /  сиз /  айтканды түшүнгөн жокмун, уккан 

жокмун). Сезимдерин  билдирүүнүн маданий түрлөрүн 

калыптандыруу;  

  өз  сөзүнүн дааналыгын жана адамдар аны түшүнүп угуу 

мүмкүнчүлүгүн  берүү. Маектешинин анын сөзүн түшүндүбү, 

жокпу, текшерип туруу жөндөмү (ал жетиштүү такпы же 

жокпу);  

  жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү, 

(сүйлөгөнүм түшүнүктүүбү? Кайталайынбы? эгер менин 

айтканым  түшүнүксүз болсо билдирип кой чу албетте  мага 

сураныч?;  

  Угуу жөндөмдүүлүгү начар адамдардын бири -бири менен 

баарлашуусунун өзгөчө жолдорун өздөштүрүү;  

  жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү, 

(сүйлөгөнүм түшүнүктүүбү? Кайталайынбы? эгер менин 

айтканым  түшүнүксүз  болсо билдирип койчу албетте  мага 

сураныч?;  
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  Угуу жөндөмдүүлүгү начар адамдардын бири -бири менен 

баарлашуусунун өзгөчө жолдорун өздөштүрүү;  

  Баарлашууну максатка жетүү каражаты катары колдонуу 

кырдаалдардын санын көбөйтүү.  

  өзү  үчүн жана башкалар үчүн да коркунуч/коопсуздук жагынан 

баланын күндөлүк жүрүм -шайкештиги; объектини жана 

айлана-чөйрөнү коргоо;  

  өзү  жана башкалар үчүн, алардын иш -аракетинин натыйжасы 

кандай болорун алдын ала билүүнү;  

  Коркунучту билдирүүчү белгилер, сөз айкаштарын жана 

аныктамалардын маанисин түшүнүү жана маанисине  ылайык 

иш-аракет кылуу ( жашоо үчүн коркунуч,  сак болгула, тайгак, 

сак болгула муз сыныктары, ушул жерде сууга түшүүгө тыюу 

салынат; ж.б.) ;  

  буюмдарды өз кызматына ылайык нерселерди колдонуу, кабыл 

алынган абалдын тартибине жана мүнөзүнө жараша;  

  мектеп жана үйдөн тышкары тааныш жерлерди топтоо жана 

кеңейтүү: короо, бакча, токой, парк, дарыя, шаардык жана 

өлкөнүн кооз, ж.б. баланын күнүмдүк жашоосуна аларды  

кошуу;.  

  өз  байкоолорун,  пикирлерин, иштерин, билдирүү үчүн 

жетиштүү сөз  айкаштарына  жана аныктамаларга,  ээ болуу;  

  дүйнө кубулуштары менен байланышкан жеке тажрыйба 

топтоо, мейкиндик жана убакытта аларды уюштуруу;  

  үй-бүлөдө жана мектепте өз жашоо мүнөзү жана тартибин  

түзүүгө жөндөмдүү, ушул түшүнүк менен ылайык жашоого 

аракет кылуу (кир бут кийимин жууп,  жайдын аптаптуу 

күндөрү, жол басып өткөндөн кийин, душка түшүү, ж.б.);  
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  үй-бүлөдө жана мектепте өз жашоосунун коомдук тартипти 

жана жол менен мамиле түзүү, бул үчүн жооп берүүгө 

жөндөмдүү;  

  жеке тажрыйба өткөрүп берүү үчүн сөз  жана аныктамалар 

жетиштүү байлыгын сактоо, курчап турган дүйнөдө болуп 

жаткан окуялардменен өз ара мамилеси;  

  баланын кызыгуусун, байкагычтыгын, жаңыларды байкоо 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, чоӊдор менен биргелешкен 

илимий-изилдөө ишине кошулуу;  

  дүйнө менен өз ара аракеттенүүсүн активдештирүү, өз 

жыйынтыктуулугун түшүнүү;  

  чоӊдор жана курдаштары менен биргелешкен илимий -изилдөө 

ишине кошулуу үчүн жетиштүү сөз айкаштарын жана 

аныктамаларын өздөштүрүү;  

  пикирлерин, байкоолорун, корутундуларды  башка а дамдар 

түшүнө  тургандай кылып жеткирүүгө жөндөмдүү;  

  жеке турмуштук тажрыйбасына жана  башкаларды кошуу 

жөндөмүнө ээ болуу, башка адамдар менен жаркын элестери, 

пландары, эскерүүлөрү, тажрыйбасы менен а лмашуу үчүн 

жөндөмү, жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларына ээ 

болуу.  

  ар кандай коомдук кырдаалдар ар кандай жаштагы балдар 

жана  кишилер менен жүрүш -туруш эрежелеринин (алардын 

коомдук орду) таанып билүү жана: жакын үй -бүлө мүчөлөрү 

менен; мектептин мугалимдери жана окуучулары менен; 

чоочундардын коомдук транспортто, чачтарачтар менен, театр, 

кино, дүкөндө, кезекте, оозеки байланыш боюнча сүйлөө 

этикеттин эрежелерин, колдонуу;  
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  ар кандай коомдук кырдаалдарда ар кандай коомдук макамы 

бар адамдар менен өз ара аракеттенүү үчүн оозеки кепти 

пайдалануу (кечиресиз, сизге мүмкүнбү, мен сизге тоскоол 

болбоймунбу, мүмкүн? Суранам, мен .. .  жана башкалар);  

  тийиштүү баарлашкан кырдаалга ылайык сүйлөө каражатта рын 

колдоно билүү. Маектешинин статусуна ылайык сүйлөө, 

кебинде "сиз" же "сен" кайрылууну туура пайдалануу;  

  белгилүү бир жагдайды эске алуу менен үндүн ар кандай 

ыргагын колдоно билүү.  

2. Күнүмдүк турмушта колдонулган коомдук жана турмуш 

көндүмдөрүн өздөштүрүү  

 

Бул багытка кирет:  

  баланын өзүн- өзү тейлөөдөгү (үйдө  жана мектепте) 

көндүмдөрүн  өздөштүрүүдөгү өз күчүнө  ишенимин 

бекемдөө  жана жигердүү позициясын түзүү;  

  күнүмдүк жашоодо өзүн -өзү тейлөөдө жана башкаларга 

жардам берүүдөгү көз карандысыздык үчүн умтулууну 

калыптандыруу;  

  үй  жашоодо түзмөктөрдүн эрежелерин иштеп чыгуу, 

күндөлүк турмуш -тиричилик иштери (азык -түлүк, тамак-

аш даярдоо, сатып алуулар, кир жуу, үтүктөө, тазалоо 

жана ремонт, үйдүн тазалыгын сактоо, жылуу жана 

жайлуулукту түзүү, жана башкалар) көп  түрдүүлүгү жана 

ар түрдүүлүгү, айланасындагы  буюмдардын дайындалышы;  

  ар кандай үй -бүлөлөр үй жашоонун ар  кандай жолдор 

менен ишке  ашырылышы мүмкүн деген түшүнүк  түзүү;  

  башка балдар менен бирге жашоо, класстын күнүмдүк 

турмушуна катышуусу, жоопкерчиликтүү алуу, майрам 
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бөлүгүндө катышууга умтулуусунун түзүү жана, майрам 

маанисин түшүнүү, майрамдар ар башка болорун  

түшүнүү, үй -бүлөсүнө жагымдуу нерселерди жасоону 

каалоо.  

Күтүлгөн натыйжалар:  

  күндөлүк турмушунда өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгынын прогресси;  

  мектепке өз алдынчалуулугу жана көз карандысыздыгынын 

прогресси (бала сабакка өз иш ордун да ярдаганды жана 

сабактан кийин аны тазалаганды, кийимин алмаштырганды, 

сумкасына буюмдарын чогултканды, ж.б.,  чоӊ кишилерге 

кайрылбастан даярдай алат).  

  үй  жашоого байланыштуу элестөөлөрү; ар кандай күнүмдүк 

иштерге кошулуу жөндөмдүүлүгү, активдүү катышуу, үй 

иштери үчүн жоопкерчиликти алуу;  

  күнүмдүк тиричилик иштерине катышуу үчүн түшүнүктөргө 

ошондой эле, жетиштүү сөз байлыгына ээ;  

  мектеп жашоосуна байланыштуу элестөөлөрү; мектеп  

мейкиндигинде багыт алуу жөндөмдүүлүгү,   кыйынчылык 

учурунда жардам сурап кайрылуу, сабактардын 

жүгүртмөсүндө багыт алуу ;  

  күнүмдүк окуу иштерине кошулуу боюнча ыктар,   алына 

жараша  катышуу, жоопкерчиликти өзүнө алуу.  

  күн сайын мектеп иштерине иштерине катышуу үчүн 

түшүнүктөргө ошондой эле, жетиштүү сөз байлыгына, 

аныктамаларга ээ  (  кичи пейилдикке, айтчы мага бул бөлмө 

кайда?  Айтчы мага, азыр кайсы сабак бо лот? .. . ;  Айткылачы,   

мен бул…. үчүн жооптуу болгум  келет .. .  Мен жууй алам .. . ,  

мен .. .  сага жардам болсун, анткени мен .. .  алууга даяр);   
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  күн сайын окуу боюнча бир катар иштерге  активдүү катышуу 

жөндөмдүүлүгү, жоопкерчиликти алуу;  

  баланын билим алууга,  майрам даярд оого жана өткөрүүгө 

катышууга болгон умтулуусу;  

 

 

3. Баарлашуу  көндүмдөрүн  өздөштүрүү  

Коррекциялык иштин бул аймагы  коммуникация эрежелери 

тууралуу билимге ээ болушу жана баланын күнүмдүк 

кырдаалдарда аларды пайдалануусу, жакынкы жана алыскы 

тегерегиндеги адамдар менен баарлашуу  тажрыйбасын 

кеңейтүүгө  багытталган.  

Күтүлгөн натыйжалар:  

  бала үчүн жеткиликтүү  байланыштын бардык каражаттарын 

пайдалануу менен күндөлүк маселелерди чыгара билүүнү;  

  жеткиликтүү темада маекти баштоо, сактоо жана бүтүрү ү  

жөндөмү, суроо берүү ,  суроо-талап, каалоо, коркуу, ниетин 

билдирүү;  

  эки  же андан көп катышуучулар менен  баарлашуу жагдайга 

сүйлөшүү  аткарууга жөндөмдүүлүгү;  

  Баарлашуу процессинде жемиштүү аракеттенүүгө  

жөндөмдүүлүгү,  билдирүүсүндө ийилчээктик көрсөтүү, 

байланыш каражаттарын тандоодо, маекке мүнөздүү сүйлөө 

түзүмүн колдонуу, (жеткиликтүү темада маек);   

  билим алууда кыйынчылыктар бар болсо, өзгөчө жардам 

сурап кайрылып, мугалимден сурап билүү;  

  баарлашуунун оор учурларында, улуу жана жаштардын 

жардам издөөгө жөндөмдүүлүк;  

  сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн өнүктүрүү;  
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  билдирүүгө же байланыш кырдаалга жараша ой -сезимдерди 

башкара билүү;  

4. Дүйнө сүрөтүн түшүнүү  

Коррекциялык иштин бул аймагы  балдардын күнүмдүк чөйрө 

менен практикалык өз ара тажрыйбасын байытууга багыттал ган, 

жаратылыш кубулуштарынын,  коркунуч жана коопсуздук тууралуу 

шайкеш элестөөлөрүн  калыптандыруу; баланын  жаш курагына 

ылайык дүйнөнүн толук сүрөтүн калыптандыруу, убакыт жана 

мейкиндик боюнча, өзүнүн  жашоосунда жана табигый  окуялар 

ортосунда байланыш түзүүнү үйрөнүү; алардын өзгөрүлүшүнө 

жылы кызыкчылыгы түзүү, айлана-чөйрө менен өз ара иш -аракет, 

өз иш-аракетинин маанисин түшүнүү; баланын жөндөмдүүлүгүнө ,  

башкалар менен өз ара түшүнүү жана карым -катышка 

мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, башка адамдардын тажрыйба жана өз 

тажрыйбалары менен бөлүшүүнү калыптандырууга багытталган.  

Күтүлгөн натыйжалар:  

  өзүн  да, башкаларды, объектинин жана айлана -чөйрөнү коргоо 

үчүн эмне болуп жатканын коопсуздук боюнча баланын 

жүрүм-шайкештиги; өзү жана башкалар үчүн өз иш -аракеттери 

кесепеттерин алдын алуу жөндөмдүүлүгү;  

  белгилердин маанисин түшүнүү, сөз айкаштарынын жана 

аныктамалар  менен коркунучту көрсөтүү, алардын наркы;  

  өз  максатына ылайык нерселерди пайдалануу, аларды 

пайдалануу боюнча шарттуу тартиби жана ушул жагдайдын 

мүнөзү;  

  өз  пикирлерин, байкоолорун, башкаларга  билдирүү үчүн сөз 

айкаштардын жана аныктамалардын жетиштүү запасына ээлик 

кылуу;  
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  дүйнөнүн кубулуштары, мейкиндик жана убакыт менен 

байланышкан жеке тажрыйба топтоого, аларды уюштурууга 

жөндөмдүү;  

  өз  үйүндө жана мектепте жашоо мүнөзү жана жол тартибин өз 

ара түшүнүүнү;  

  өз  пикирлерин, байкоолорун, башка жак тарабынан түшүнө 

турган корутунду жеткире билүү.  

  Коркунучту билүү үчүн кабыл алуу жана жеке тажрыйбасын 

башкаларга пикирлери киргизүү;  

  башка адамдар менен алардын жаркын элеси, тажрыйба жана 

пландарды алмашуу үчүн жөндөмүн, жетиштүү запасы 

айкаштарын жана аныктамаларды калыптандыруу.  

 

i ii .  Дүлөй  окуучулардын  башталгыч билим берүү боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжол дуу 

программасын өздөштүрүүнүн  күтүлгөн  

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.  

Күтүлгөн  натыйжалардын мүнөздөмөсү инклюзивдик билим 

берүүнүн бардык компоненттеринин  биримдигинде гана   берилет, 

ал тургай, айрым саптардын өздөштүрүүсүнүн жыйынтыктарын 

карап чыгуу дагы туура эмес, себеби алардын суммасы угуусу  

бузулган балдардын коомдук өнүгүүсүнүн жалпы динамикасын да,   

билим берүүнүн сапатын да чагылдыра албайт.  

Күтүлүүчү натыйжалар билим берүүнүн компоненттерин өз ара 

чагылдырган бир бүтүн  мүнөздөмөнү түзөт: окуучулар  билим 

берүүнүн  бул этабында кандай билимдерге ээ болушу керек; Ал иш 

жүзүндө ээ болгон билимдердин жана көндүмдөрд үн   кайсынысын 

канчалык жигердүү, жетиштүү жана өз алд ынча колдоно алат жана 

колдонуш  керек;  
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Дүлөй  окуучулардын  "Чет тили",  "Эне тили", "Музыкалык билим 

берүү"  бөлүмдөрү боюнча базалык билим берүү программасынын 

мазмуну өздөштүрүүдө  мүмкүн  болгон  жетишпестиги угуусу 

бузулган  баланын ден соолугунун өзгөчөлү ктөрүнө  байланыштуу, 

жана аттестацияланбай калышы үчүн негиз болуп саналбайт.  

  

2.2. Мазмундуу бөлүк  

2.2.1. Коррекциялык иштин программасынын мазмуну жана 

багыттары   

Коррекциялык иштин  мазмуну жана багыттары  

Башталгыч билим берүү баскычында коррекциялык иштин 

программасын,  билим берүү  уюму тарабынан Мамлекеттик билим 

берүү стандартына ылайык жана болжолдуу Программаны эске алуу 

менен бекитилет.  

 Коррекциялык  -  өнүктүрүүчү иш  - окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону; комплекстүү  психологиялык-педагогикалык коштоонун 

жеке маршрутун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу ар бир дүлөй 

окуучунун  өзгөчөлүктөрүн  жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн 

изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, анын ичинде кепти (оозеки жана 

жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү  деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн 

ж.б.;  о.э. негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун 

өздөштүрүү,  жеке өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү,  балдар жана кишилер 

менен  инсан  аралык мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;  атайын 

(коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) өткөрүү, анын 

ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну өнүктүрүүгө  багытталган 

сабактарды өткөрүү; билим берүү жараянынын бардык 

катышуучуларын  билим берүү жана сабактан тышкаркы иш -
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чараларды, окуучулардын башталгыч билимдин күтүлгөн  

жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү жетишкендиктерин  эске алуу 

менен уюштуруу жана өткөрүү боюнча,  билим берүү уюмунда  

угуусу бузулган жана угуусу нормалдуу балдар менен  алардын ата -

энелери, башкаруу жана педагогикалык кызматкерлер  үчүн 

психологиялык жактан бейпил айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттарын белгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

Түзөтүү–  өнүктүрүүчү  иштин  мазмуну жана формалары  

Түзөтүү  –  өнүктүрүүчү иш  мугалим-дефектолог, педагог - 

психолог, социалдык педагог тарабынан жүргүзүлөт . Бул иштин 

жемиштүүлүгү билим берүү  процессинин бардык кызыкдар 

тараптар менен системалуу түрдө аракеттенүүсү , анын ичинде 

дүлөй окуучулар менен уккан окуучулар, мугалимдер, билим берүү  

башкармалыгы, сабактан тышкаркы ишмердикке катышкан 

педагогдор менен балдардын ата -энелери, ошондой эле 

медициналык кызматкерлер менен биргелешкен пландаштыруу жана 

туруктуу кызматташтык менен ишке ашырылат   

Мугалим-дефектологдун  (сурдопедагогдун) түзөтүү-

өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана формалары.   

 Сурдопедагогдун  түзөтүү -өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана 

формалары,  негизинен окуучуларды тилге окутууга, кептик 

ишмердигин, кептик жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган.  

Сабактар жекече  өткөрүлөт.  

Психологдун түзөтүү -өнүктүрүүчү  ишинин мазмуну жана 

формалары  балдардын инсандык, интеллектуалдык жана психо -
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эмоционалдык  өнүгүшүнүн диагностикасын;  эс тутумунун, көӊүл  

буруусун, ой жүгүртүүсүн, сезимдерин жана эркиндеги  

кемчиликтерди коррекциялоону,  билим берүү  жараянынын 

катышуучуларына кеӊеш берүүнү камтыйт.  

Сабактар ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен, жеке жана чакан топтордо, ошондой эле маектешүү, тренинг 

жана башка түрлөрүндө өткөрүлөт.  

 

Социалдык педагогдун  түзөтүү -өнүктүрүүчү ишинин мазмуну 

жана формалары:  

o  үй-бүлө жана үй -бүлөлүк мамилелердин коомдук шарттарын 

аныктоо;  

o  билим берүү уюмунун жана үй -бүлөлүк мамилелер, топтор 

аралык мамилелердин туура аракеттенүүсүнүнө көмөктөшүү;  

o  коомдук өз ара аракеттенүү, юридикалык жана коомдук 

маселелер боюнча ата -энелерге кеӊеш берүү, тобокел топтун 

окуучуларынын үй -бүлөлөрү менен иштөө,  кесипке багыт 

берүү жана башка иш -чараларга катышат.  

Сабактар ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен, жеке жана чакан топтордо, ошондой эле маектешүү, тренинг 

жана башка түрлөрүндө өткөрүлөт.  

Угуусу бузулган окуучунун жана анын үй-бүлөсү менен 

системалуу  өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,  

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.  

   Диагностикалык иш  дүлөй окуучулардын  жекече өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын ,  өнүгүү  динамикасын, негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү 

учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо максатында 



25 
 

комплекстүү изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт. талдоо жүргүзүү 

боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү иштин  ийгилигинин анализи  

жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын ата -

энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.  

Диагностикалык иш   ар бир дүлөй окуучуну  ар түрдүү адистер 

тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог, психолог, социалдык 

педагог, медициналык кызматкер) комплекстүү изилдөөнүн 

негизинде ишке ашырылат.  

 

Мугалим (педагог):   

o  балдар өздөштүргөн  билим, көндүм жана ыктарды 

аныктайт; окутууда алар туш болгон кыйынчылыктарды 

жана бул кыйынчылыктардан арылуу  шарттарын ачып 

берет;  

o  жеке инсандык өзгөчөлүктөрүн, ар кандай кырдаалда 

жүрүм-ылайыктуулугун белгилейт. Оор учурларда, 

мугалим себебин түшүндүрө албаса жана каалаган 

жыйынтыктарга  жете албаса, ал адистердин (психолог, 

мугалим-дефектологго, психоневрологго) кайрылат.  

Мугалим-дефектолог  (сурдопедагог) сурдопедагогикалык   

диагностика ыкмаларын колдонуу аркылуу угуусу бузулган  ар бир 

окуучунун өзгөчөлүгүн жана өнүгүү мүмкүнчүлүгүн, анын ичинде   

жалпы жана кеп өнүгүү даражасын изилдейт, угуу функциясынын 

абалын изилдейт, кептик угуу өнүгүү дараж асын, сүйлөөнү көрүп -

угуу кабыл алуусун, анын тыбыштык жагын, оозе ки баарлашуу 

мүмкүнчүлүктөрүн,  сурдопедагогикалык  ыкмалар аркылуу  жеке 

угуучу аппараттардын жана /  же кохлеардык импланттардын  иштөө 

режиминин тиешелүүлүгүн  окуучулардын угуу кептик өнүгүүсүн  

эске алуу менен аныктап, алардын билим алуу шарттарын,  ар 
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кандай оозеки кырдаалдарда оозеки тилин пайдалануу  

зарылдыгын, электрдик акустикалык каражаттарын курчап турган 

дүйнөнүн кептик эмес дабыштарын таанууда туура колдонуусун 

аныктайт; билим берүү жараянынын  бардык катышуучулары менен 

кеӊеш берүү  иш-чараларын жүргүзөт, анын ичинде уккан балдарга 

дагы,  эгерде зарыл болсо  кайталанган аудиологиялык  текшерүүгө 

сурдологиялык кабинетке (центрге) кеӊешке багыттайт.  

Педагог - психолог :   

дүлөй ар бир окуучуну текшерүүнүн тиешелүү милдеттерине 

жана окуучулардын өзгөчөлүктөрүнө ылайык ыкмаларды колдонуу 

менен психологиялык изилдөө жүргүзүп, изилдөө жыйынтыктарын 

талдап, анын негизинде билим берүү процессинин бард ык 

катышуучулары үчүн  сунуштарды иштеп чыгат, зарыл болсо, 

түзөтүүнүн мазмуну жана  аны уюштуруу жөнүндө сунуштарды. 

Түрдүү татаал диагностикалык учурларда кайталанган изилдөө 

жүргүзөт  жана /  же тиешелүү уюмдарга  изилдөөгө  багыттайт. 

Окуучуну комплекстүү психологиялык -билим берүү жана коомдук -

билим берүү   коштоо программасын  өнүктүрүүгө катышат. Зарыл 

болсо, окуучуларга жардам жана колдоону камсыз кылуу үчүн 

билим берүү уюмунун саламаттык сактоо кызматкерлерине 

кайрылат.  

Социалдык педагог :  коомдук- педагогикалык изилдөө жүргүзөт, 

дүлөй окуучулардын коомдук микрочөйрөсүн, үй -бүлөсүн изилдейт,   

окуучулардын коомдук тобокелдигин аныктайт. эске алуу менен 

билим берүү бирдиктүү психологиялык, билим берүү жана коомдук -

билим берүү колдоо программасын иштеп чыгууга катышат. Зарыл 

болсо, окуучуларга жардам жана колдоону камсыз кылуу үчүн 

билим берүү уюмунун, башка уюмдардын,  бөлүмдөрүнүн 

кызматкерлерине кайрылат.  
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 Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:  

  билим берүүнүн бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү 

суроолору менен иштөөнүн жалпы негизги багыттары 

жөнүндө биргелешкен -негизделген сунуштамаларды иштеп 

чыгуу;  

  окуучулар менен иш алып баруу боюнча жекече 

багытталган ыкмалардын жана методдорду тандоо боюнча 

психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо 

мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;  

  түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана 

усулдарын тандап алуу суроолору боюнча  үй-бүлөгө 

кеӊеш берүү;  

 

Маалыматтык-агартуучу иш  окуучуларды  окутуу жана тарбия 

берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   

 мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү 

өткөрүү;  

 маалыматтык такталарды, басылма жана башк а 

материалдарды көркөмдөө;  
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 мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин 

жүргүзүү;  

 ата-энелердин элементардык психологиялык 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн агартуу иштерин 

жүргүзүү;  

Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү жараянынын 

бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда жана үй -бүлө  

шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө багытталган. 

Психологиялык-педагогикалык иш баланын классташтары, ата -

энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле калыптандырууга 

көмөктү камтыйт; класста/мектепте ички кагылышуусу жана топтор 

арасындагы чыр-чатактардын алдын алуу боюнча иш алып барат; 

класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз кылуу;  

 жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты 

алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү иштерде  ийгилик учурун 

камсыз кылуу.  

  

Программаны ишке ашыруу механизми .  

Инклюзивдик билим берүүдө түзөтүүчү  иш программасын 

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин 

ортосунда өз ара аракеттенүү механизмин ишке ашыру у үчүн негиз 

болгон комплекстүү  дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай 

мамиле уюштуруучулук-мазмундуу мүнөздөмөлөрү  түзөтүүчү иш  

маалыматтарды эске алууну талап кылат: та таал (бардык адистер 

тарабынан изилдөөнү: дарыгерлер, психологдор, мугалимдер) 

окуучуну изилдөө; ар тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү 
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ишин изилдөө, эмоционалдык эрк сферасын, ок уучулардын  жүрүм -

турумун) окуучуну изилдөө.  

Түзөтүүчү иштин программасын ишке ашыруу үчүн адистер өз 

ара аракеттеринин механизмин натыйжалуулугу негизинен коомдук 

өнөктөштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша болот. Коомдук 

өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн  жооптуу билим берүү 

мекемелери менен кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды 

(мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана органдарга билдирет; 

майыптар жана ата -энелер бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, 

коомдук уюмдарды.  

Дүлөй  балдарды программанын бул варианты менен окутууда 

билим берүү уюму  тарабынан дүлөй бала окуучу классты топтоодо 

атайын атайын мамиле уюштурулат.  

Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу окуу 

кыймылдарын. Окуу предметтеринин, коррекциялык -өнүктүрүү 

курстарынын программасын, социалдык -адептик өнүктүрүү, 

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону, 

сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу программас ы 

(коррекциялык иштен тышкары)  толугу менен Башталгыч билим 

берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартка туура келет.  

  

 2.3. Уюштуруу бөлүгү  

2.3.1. Окуу планы  

Окуу планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын жана 

Базистик окуу планынын талаптарын ишке ашырууну  камсыз кылат.  
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Түзөтүүчү иштин көлөмү жана мазмуну окуучула рдын билим алуу  

муктаждыктарына жараша, жумасына 5 сааттан ашык эмес  

аныкталат.  

2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын  негизинде 

иштеген мектептерде  дүлөй  окуучулары үчүн башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруу  шарттардын системасы.  

 БЖББ БЫЖББПты башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарына 

ылайык (мындан ары - шарттардын системасы) стандарттын 

тиешелүү  талаптарынын негизинде иштелип чыккан жана 

инклюзивдик идеялардын негизинде иштеген билим берүү уюму 

БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга 

жетишүүнү камсыз кылат.  

  Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой 

эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу 

керек. Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон шарттардын 

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык 

(анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык колдоо); 

шарттардын системасынын абалын.  

Окуучулардын билим алуусуна коюлган шарттар үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты  ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 
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жеткиликтүүлүгү,  окуучулар, алардын ата -энелери үчүн ачыктыгын 

жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)  окуучулардын адеп -

ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, акыл -эс жана ден 

соолугун коргоого кепилдик берет.  

Бир дүлөй бала болгон учурда класстагы балдардын жалп ы 

саны 25тен ашпаган окуучу, ал эми  эки дүлөй бала болгон учурда 

класстагы окуучулардын жалпы саны - 20 дан ашпаш керек.  

  Кадрдык  шарттар  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда педагогикалык 

кызматкерлердин ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли 

тийиштүү кызмат орундарынын  квалификация лык 

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.  

Мугалим-дефектолог (сурдопедагог)  «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы» профили боюнча жогорку 

кесиптик билими  же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр дара жасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар сурдопедагогика жаатында  кайра 

даярдоодон өтүшү керек жана  кесиптик кайра даярдо о  жөнүндө 

диплом алыш керек.  

Педагогикалык кызматкерлери :  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, дене тарбияны 

окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, кошумча 

билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү  кызмат 

боюнча орто жана жогорку  кесиптик педагогикалык билим 

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү 
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угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

 Жетектөөчү кызматкерлер  (административдик персонал)  

жогорку кесиптик билими менен бирге   белгиленген үлгүдөгү 

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим  берүү жаатында 

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

  Билим берүү уюму, электракустикалык жабд уунун орнотуу 

жана ремонттоо боюнча убактылуу ин женерди тартуу укугуна ээ, ал 

кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.  

  Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюмунун штаттык жүгүртмөгө 

кошулбаган медициналык жана башка уюмдардын адистери менен 

(дарыгер-сурдолог, психиатр, невропатолог , офтальмолог, ортопед  

ж.б.) медициналык отчетторду алуу жана андан аркы кароодон 

өткөрүү жөнүндө алардын ден соолугунун абалы, дарылоо 

параметрлери, хирургия, медициналык калыбына келтирүү; 

тууралоо (таяныч системасынын бузулуулары бар балдар үчүн, окуу 

куралдарын жана кохлеардык имплантантты, айнектин, көркөм 

бузулуулар түзөөнүн башка каражаттары, ж.б.) аркылуу тандоо ж.б. 

суроолор боюнча кеӊешмелер уюштурулушу зарыл. Зарыл  болсо, 

тийиштүү далилдерди эске алуу менен, тармактык өз ара 

аракеттенүү алкагында ,  окуучуларды медициналык коштоо ишке 

ашырылат.  

Финансылык  шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен дүлөй ар бир окуучуга мамлекеттик жана 

акысыз билим берүү мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 
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камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  

Материалдык -техникалык  шарттар  

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү  

аймактарды, ошондой эле сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү  

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек. Алыскы  иш алып 

барууну уюштуруу зарыл болсо, адистер компьютердик  жана 

аралыкта орнотулган жабдуулардын комплектиси менен толук 

камсыз болушу керек.  

Маалыматтык колдоо көрсөтүү  дүлөй  ар бир окуучуну зарыл 

болгон ченемдик укуктук базаны жана билим берүү жараянынын 

катышуучуларына болжолдолгон мүнөздөмөлөрү боюнча билим 

берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.  

Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине  

шарттар түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki 

куралдары, санариптик видеоматериалдар), анын ичинде 

электрондук маалымат ресурстарды,  электрондук билим берүү 

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтом ун, байланыш 

технологияларын, ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги 

билим берүү программасын өздөштүрүүдө жакшы жыйынтык 

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды 

колдонуу зарыл.  

Дүлөй окуучулардын өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн 

эске алуу менен, коомдук жана билим берүү интеграциялоонун 

айрым түрлөрү болжолдолот.  
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Бул  адистердин ортосундагы жогорку  сапаттагы өз ара 

макулдашуунун милдеттүү талап кылат. Ошол жана башка 

адистерге өзгөчө психология жана  коррекциялык педагогика, анын 

ичинде санариптик китепканаларга, порталдар менен сайттарга, 

аралыктык кенеш берүү, квалификациялуу адистердин жеке 

пикирин алууга кайрылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек. 

Ошондой эле, анын ичинде тармактык ресурстар жана 

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй -

бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу 

камсыз кылат.  

Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык -

техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:  

1)  дүлөй окуучулардын Стандартта белгиленген Башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкталган негизги били м берүү 

программасын өздөштүрүү  мүмкүнчүлүгүн;  

төмөнкү шарттарды сактоону:  

1) билим берүү процессинин санитардык -гигиеналык 

ченемдерин  (суу үчүн талаптар, канализация, жарык 

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);  

2) турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор, 

дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);  

3) коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу 

орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү, 

ж.б.) болушу;  

4) өрт жана электр коопсуздугу;  

5) эмгекти коргоо боюнча талаптар;  

6) өз убагында оңдоо мөөнөтү жана   көлөмү.  
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7) окуу маалыматтарына, ББ уюмунун ички түзү мдүк 

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.  

Билим берүү уюмдары кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

Дүлөй балдар үчүн жеткиликтүү чөйрөнү уюштуруу үчүн 

маанилүү шарт  болуп, иш-класста же башка бөлмөдө окуучунун  

жайгашкан жеринде,  жамааттык иш чараларды өткөрүүдө  атайын 

алачык же электрондук алып жүрүүчүлөрдөгү басылма түрүндө 

берилген маалыматтык тексттердин, билим жыйындарынын күн 

тартиби  боюнча кошумча маалыматтардын кайталаган үндүк 

маалыматтарды, бөлмөдө  добуш деңгээлин контролдоо болуп 

саналат;  

Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар 

бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде 

сурдотехникалык каражаттар менен,  ж.б. инвентарь менен начар 

уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет ү чүн 

каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары менен камсыз 

болушу керек.  

Инклюзия шартында класстардын толуу даражасы 2  дүлөй 

окуучудан ашык эмес. Класстын  жалпы толушу: 1 дүлөй окуучу бар 

болсо 25тен ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген 

окуучу- 2 дүлөй  окуучу болсо, 20дан  ашык эмес ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген окуучу.  

  

Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  
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  Чарчоонун алдын алуу максатында  иш жөндөмдүүлүгү 

оптималдуу болушу үчүн жумасына 1 жолу  шаршемби же бейшемби  

күнү жеңилдетилген окуу күнү  болушу керек.  

Сабакта окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан башка 

класстарга 40 мүнөттөн ашпоого тийиш.  Сабактардын ортосундагы  

танапистин узактыгы 10 мүнөттөн  кем эмес.  

  Ар бир сабактын ортосунда дене тарбия мүнөттөрү 

өткөрүлүшү  зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө жана 

дене калыбын коррекциялоого  багытталган.  Мындан тышкары, 

дене тарбия мүнөттөрүнө  көрүү тутумун  жандантууга жана 

чыңалуусун жоюш үчүн зарыл көнүгүүлөр киргизилет). Дүлөй 

окуучуларды  психологиялык -медициналык -педагогикалык  колдоо 

сабактарда жана сабактардан тышкары убакытта төмөнкү адистер 

тарабынан жүзөгө ашырылат: мугалимдер, психологдор, саламаттык 

сактоо адистери (педиатр -дарыгер, дарыгер –сурдолог,   медайым).  

 

Дүлөй  окуучунун иш ордун уюштуруу  

Дүлөй окуучунун партасы, бала отуруп мугалимдин жана өз 

классташтарынын жүзүн көрө алган абалда турушу керек. Баланын 

жумуш ордуна жарык жакшы берилиши керек. Партадан  доскада  

жайгашкан маалыматка, маалымат  такталарына түздөн-түз эркин 

мүмкүнчүлүк керек.  

Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер  мугалимдин кошумча 

жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу атайын 

турак орнотулушу зарыл.  

Окуу  ордун  уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,  

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуула рдын 

бардыгы эске алынат. Көрүү  жөндөмдүүлүгү начар укпай калган 

жана начар уккан окуучунун иш орду офтальмологтун сунуштарына 
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ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында бузулуулары 

бар укпай  калган жана начар уккан  окуучунун иш орду атайын 

жабдылган  болушу керек.  

Дүлөй окуучунун ата-энеси  баланы жекече жана заманбап 

электр-акустикалык үн күчөткүч аппаратура менен камсыз кылуу су 

милдеттүү шарт болуп саналат.  

Заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык  

(эки жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплантты колдонуу 

жана жеке угуу аппаратын (медициналык далил эске алуу менен) 

бир эле убакта пайдалануу оозеки сүйлөөнү  жана кептик эмес 

дабыштарды кабыл алуунун натыйжалуулугун жакшыртат жана 

мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез 

тапканга мүмкүнчүлүк берет.  

 Билим берүү уюмунун китепканасы окуу планынын бардык 

окуу предметтери боюнча басма билим ресурстары жана ЭОР менен 

жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча  адабият фонду менен 

камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду балдар 

адабиятынын, илимий –  популярдык адабиятты жана мезгилдүү 

басма сөздү камтууга тийиш.  

Заманбап маалыматтык билим берүү чөйрөсүнүн  (флеш- тренажер, 

анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын 

ичинде электрондук маалымат ресурстарды, электрондук билим 

берүү ресурстарын, маалыматтык технологиялар топтомун, 

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттард ы 

иштешин камсыз кылуу керек, бул ар бир окуучунун билим берүү 

программаларын  өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү 

камсыз кылат.  

  Билим берүү уюмунун маалыматтык -билим берүү чөйрөсү 

электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө 
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аткарууга мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү 

пландоо;  

  билим берүү материалдарын сактоо  жана жайгаштыруу, 

мугалимдердин жана окуучулардын иштерин маалымат 

ресурстарын билим берүү жараянынын катышуучуларын 

колдонуу;  

  угуусу бузулган балдардын негизги жалпы билим  берүүнүн 

негизги билим берүү программаларын өздөштүрүүсүн жана 

окуу-тарбия иштеринде жыйынтыктарын прогрессин жазууну;  

  өз  ара - интернет аркылуу, анын ичинде билим берүү 

жараянынын катышуучуларынын ортосундагы билим берүү 

тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү үчүн билим берүү 

жараянынын жүрүшүндө түзүлгөн маалыматтарды колдоно 

билүү;  

  окуу катышуучулардын билим берүү ресурстарын чейин 

Интернеттен колдонууну  көзөмөлгө алуу (маалыматты алууга 

мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү 

жана билим берүү максаттарына карама -каршы келген 

маалыматтарга чектөө  коюу).  

  

 

3.    ДҮЛӨЙ ОКУУЧУЛАР  ҮЧҮН  ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ 

ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ  

(ВАРИАНТ 1.2)  

3.1. Максаттуу бөлүм  

3.1.1. Түшүндүрмө кат  
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Дүлөй окуучулар үчүн башталгыч билим берүү боюнча жалпы 

билим берүүнүн  ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

ишке ашыруу максаты камтыйт: Вариант 1.2. инклюзивдик 

мектепте окуган дүлөй окуучулар үчүн  жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган болжолдуу программасын  жыйынтык 

жетишкендиктери боюнча мамлекеттик билим берүү стандартында 

аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга ылайык, жалпы 

билим берүүчү мектепте окуган бул категориядагы балдардын  

өзгөчө билим берүү  керектөөлөрүн эске алуу менен,  сапаттуу 

билим алуусун камсыздоо аркылуу мамлекеттик билим берүү 

стандартынын талаптарын аткарат деп болжолдойт.    

  3.1.2.  Дүлөй  окуучулардын жалпы башталгыч билим б ерүүнүн  

болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн  

программасын  өздөштүрүүсүнүн күтүлүүчү  натыйжалары  

 Дүлөй окуучулардын жалпы билим берүү программасы боюнча 

башталгыч  билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу 

программасы (мындан ары - БЖБ БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн 

пландаштырылган натыйжалар ар бир программа боюнча жеке, 

метапредметтик жана предметтик натыйжалары жөнүндө жалпы 

түшүнүктү  тактап жана  аларды өнүктүрүү үчүн максаттуу жолду 

эске алуу менен, окуучулардын жаш өзгөчөлүгү, алдынкы 

максаттары жана баалоо системасы тарабынан коюлган  талаптарга 

жооп берүүсү  керек.  

 Инклюзивдик идеялар менен иштеген мектепте БЖБ 

БЫББПтын  өздөштүрүүсүнүн  пландаштырылган натыйжалары  

окуучуларды окутуу  аяктагандан кийин  бааланат.  
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 Дүлөй  окуучулардын жеке мүмкүнчүлүктөрүн  жана 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен Башталгыч билим берүү 

баскычында предметтик натыйжалар  чагылдырышы керек.  

 Филология предметтик аймагы (Тил жана кептик  тажрыйба) 

окуу предметтери - Кыргыз / орус тили жана адабий окуу, 

Предметтик-практикалык окутуу:  

1. Эне тилин окууга кызыгуусун калыптандыруу;  

2. негизги сүйлөө түрлөрүн жана аларды пайдалануу эрежелерин 

билүү;  

3.  оозеки сөз байланышты колдонуу аркылуу максатка жетүү 

каражаты катары, күндөлүк милдеттерди чечүү жөндөмү (оозеки 

жана жазуу жүзүндө) баарлашууда  оозеки-дактиль кебин көмөкчү 

түрүндө пайдалануу;  

4.  маектешине жараша(уккан, начар  уккан, дүлөй);  

5.  оозеки (сүйлөө өнүгүү өзгөчөлүктөрү эске алуу менен)  жана  

вербалдык эмес  тийиштүү  байланыш каражаттарды тандоо 

жөндөмү;  

6.  Кептин негизги мыйзамдарын, сөз  пайда кылуучу моделдерин, 

билүү (окуучулардын  кептик  өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен);  

7. Сүйлөм куруу көндүмдөрүн калыптандыруу, ага кирген  

уюштуруучу сөз түрлөрүнүн маанилерин түшүндүрүү менен 

бирге;  

8.  Жөнөкөй  сүйлөмдүн түзүлүшүн  өздөштүрүү жана  эң көп  

колдонулган аныктооч, мейкиндик, себеп, максатты, убактылуу 

жана семантикалык карым -каршылыктарды билдирген татаал 

сүйлөмдүн түрлөрүн өздөштүрүүгө;  

9.  орфографиялык билимдерин жана көндүмдөрүн, 

каллиграфиялык  көндүмдөрүн өздөштүрүү.  

Адабий окуу:  
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1. Туура, оозеки көркөм сөз каражаттарын пайдалануу менен бүт 

сөздөрдү үн чыгара жылмакай окуу;  

2. Окуунун (тааныштыруучу, изилдөө, тандоо, издөө) ар кандай 

түрлөрү колдонуу, маанисин  түшүнүү;  

3. Түрдүү  тексттердин мазмуну жана өзгөчөлүктөрүн сезип 

кабыл  алуу каармандардын жоруктарына  баа берүү жана 

талкуулоого катышуу ( угуусу бузулган окуучулардын  сүйлөө 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен);  

4. Ун чыгарып жана ичинен окуу,  чечмелөөнүн баштапкы 

ыкмаларын билүү, көркөм адабий, илимий популярдуу жана 

билим берүү тексттерди талдоо жана  негизги адабий 

түшүнүктөрдү колдонуп которуу;  

 

Сөз өстүрүү: 

1. Максатка жетүү каражаты катары, жаш курагына тиешелүү 

күнүмдүк маселелерди чечүүдө оозеки сөз баарлашууну 

колдонуу, анын ичинде Интернет байланыш,  оозеки жана 

жазуу тилин колдонуу мүмкүнчүлүгүн билүү  (угуусу бузулган 

окуучулардын  сүйлөө өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен);  

 

2. Маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин билдирүү, 

суроо-талап, каалоо, коркуу,  суроо берүү, маекти токтотуу 

жөндөмдүүлүгү;  

 

 

3. Өз  сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу; 

чоңдорго жана курдаштары менен байланыш учурунда 

түшүнбөй калган суроолорун тактоо, тааныш жана тааныш 

эмес сөз айкаштарынын  баарлашуунун  жаңы шарттарында 
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түзүлүшүн билдирүү; маектешине жараша байланыш тын 

тийиштүү каражаттарын тандоо (уккан, начар  уккан,  дүлөй);  

4. Дактилологияны көмөкчү каражаты катары колдонуу  

жөндөмүн өздөштүрүү;  

 

5. Маектешинен маалымат алуу  жана тактоо мүмкүнчүлүгү. анын 

ой-ниети жана натыйжасын (угуусу бузулган окуучулардын 

сүйлөө  өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен) байланыштыруу, 

маектеши менен баарлашуунун негизинде маанилүү бир 

маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү.  

 

 Предметтик-практикалык окутуу  

1. Тилди баарлашуу каражаты катары  өздөштүрүү (предметтик-

практикалык ишмердүүлүк, окуу  жана ар кандай кошумча -окуу 

иш-чараларын жүргүзүү шартында), анын ичинде кептин 

негизги түрлөрүн жана аларды пайдалануу эрежелерин 

өздөштүрүү, оозеки кепти жашоо жана окуу милдеттерин 

чечүүдө (оозеки жана жазуу жүзүндө) пайдалануу;   

2. Объекттерди жана иш -аракеттерди билдирген сөздөрдүн 

маанисин толук  билүү, түшүнүү;  

3. Мейкиндикте багыт алуу  жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу; 

Баарлашуунун ар кандай кырдаалдарында жана байланыштуу 

кепте  диалог сөз түрлөрүн пайдалануу, суроолорду түзүү 

жана аларга жооп берүү жөндөмдүүлүгү ;   

4. курдаштары менен эмгек кызматташтык көндүмдөрүн 

калыптандыруу.  
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Математика жана информатика -предметтик аймагы  

Математика-окуу предмети  

1. Баштапкы математикалык билимдерди өнүгүү даражасына 

жана жаш курагына ылайык практикалык (күнүмдүк)  

милдеттерди чечүүгө пайдалануу;  

 

2. Оозеки жана логикалык ой -жүгүртүү, математикалык кеп 

негиздерин билүү (дүлөй окуучулардын сүйлөө өнүгүшүнүн 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);  

 

 

3. Курстун мазмунун өздөштүрүү үчүн жөнөкөй логикалык 

амалдарды, мейкиндик элестөөлөрүн, керектүү эсеп 

көндүмдөрүн, математикалык терминдерди (угуп -көрүп кабыл 

алуу, түшүнүү үчүн, айтылыш өзгөчөлүктөрү  жана аларды 

пайдалануу  мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууну  эсепке алуу 

менен) өздөштүрүү;  

 

4. Арифметикалык амалдарды оозеки жана жазуу жүзүнд ө   сан 

жана сандык туюнтмаларды, тексттик мас елелерди чечүү 

жөндөмдүүлүгү, жөнөкөй алгоритмин куруп,  жана алгоритмге  

ылайык иш-аракет  кылуу, изилдөө, геометриялык фигураларды 

таануу жана тартуу, таблица, схема, диаграммалар, графиктер 

менен иштөө жөндөмдүүлүгү, калыптандыруу;  

Компьютердик сабаттуулук  жөнүндө  алгачкы түшүнүктөр алуу.  

  Табият  таануу-  предметтик аймагы  
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 Курчап турган дүйнө менен таанышуу, Айлана -чөйрө  окуу 

предметтери:  

  өз  өлкөсү, анын тарыхы жана маданияты, Кыргызстандын 

жетишкендиктери менен сыймыктануу, эне жер жана үй -

бүлөсүн сыйлоо сезимин калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү өздөштүрүү ;  

  натуралисттик терминдер, убакыттык жана мейкиндик 

мамилелерин чагылдырган,  жаратылыш кубулуштарын жана 

объектилерин билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын 

өздөштүрүү  жана өз алдынча кепке кошуу (дүлөй 

окуучулардын сүйлөө өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен);  

  Айлана-чөйрөнү маалымдоо негиздерин өздөштүрүү, дүйн ө  

бүтүндүгүн сезүү;  

  дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук, 

табигый жана коомдук жана жаратылыш чөйрөдө  ден-соолук 

сактоо ченемдерин сактоо жүрүм -туруму, жаратылыш жана 

адамдардын, адеп-ахлактык жүрүм-турумдардын негизги 

эрежелерин өздөштүрүүгө ;  

  тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү 

жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

Искусство -  предметтик аймагы  

 Көркөм сүрөт окуу предмети:  

  адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүүсүндө көркөм сүрөттү ролу тууралуу  баштапкы 

элестөөлөрдүн калыптануусу;  
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  эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана 

түшүнүү, «сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо, көркөм 

өнөр чыгармаларын баалоо жөндөмүн өнүктүрүү, көркөм 

искусство чыгармаларына активдүү сезимдик -эстетикалык 

мамилесин тарбиялоо;  

  көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай 

түрлөрүндө (көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик 

көркөм  өнөр, айкел, долбоорлоо, ж.б.)  практикалык 

билгичтиктерди жана  көндүмдөрдү өздөштүрүү;  

  курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан э стетикалык 

сулуу объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, 

аларга өз сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү 

жөндөмдүүлүгү;  

  көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикалык 

көндүмдөрдү өздөштүрүү, эмгектин адамдардын өмүрүндө 

жана коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

  материалдардын касиеттери жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу;  

  өзүн-өзү тейлөө көндүмдөрдү калыптандыруу;  

  ар кандай материалдарды иштеп чыгуу  үчүн куралдарды 

колдонуу көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

   коопсуздукту сактоо эрежелерин өздөштүрүү;  

  предметтик-калыптандыруу ишине кызыгуу жана 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу, жеткиликтүүнүн 

технологиялык маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени 

жогорулатуу;  
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  биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара 

жардам  берүү, пландаштыруу жана уюштуруу алгачкы 

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

 Дене тарбия  предметтик аймагы:  

 Дене тарбия  окуу предмети:  

  адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын 

маанилүүлүгү жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн 

калыптандыруу.  

  ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, 

эртең мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы 

оюндар, ж.б.) уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;  

  өзүнүн  физикалык абалын, физикалык жүктөрдүн көлөмүн 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү 

программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү 

жыйынтыктары  чагылдырат:  

Коррекциялык -курс "Кептик угууну жана  оозеки кептин айтуу  

тарабын калыптандыруу" (Жеке  сабактар):  

1) эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты , окутуу жана 

сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда 

маектик жана окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды 

колдонууда  угуп кабыл алуу;  
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2) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик 

материалды  угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;  

3) окуу жана  окуудан сырткары ишмердүүлүктө  баарлашуунун 

мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана моно логдук 

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

4)  туш келди берилген текст маалыматтардан негизги оозеки 

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү, 

сөздөрдү, сөз айкаштарын);  

5)  текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго ж ооп 

алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки айтылган кептик маалыматты  

кыйынчылык менен кабыл алууда,  түшүнбөстүктөрдү 

билдирүү;  

6)  баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес  контекстиге  таянуу 

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;  

7) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, 

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана 

табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн  ишке 

ашыруу аркылуу, баарлашуунун кептик эмес  каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.),  сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  

8) кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура   айтуу, 

муундарды жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы боюнча 

окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;  
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9)  оозеки кептик жүрүм -турумду түзүү  жана оозеки баарлашууга  

катышууну  каалоону калыптандыруу;  

"Музыка жана ритмикалык көнүгүүлөр"  коррекциялык курсу  (  

фронталдык сабактар):  

1) оозеки түрүндө жанрынын табиятын аныктоо үчүн 

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика музыка 

угуп музыкалык сөз каражаттарынын;  

2) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий жана 

адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу баштапкы 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

3) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана 

музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу, 

башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;  

4) импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды аткарууда,  

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды 

түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  

5) Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин, 

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын, кыймыл 

көндүмдөрүн өнүктүрүү ;  

6) атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы 

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары 

менен бирге ритмикалык басуу ж.б.),  музыка менен көнүгүү 

кыймылдарын өздөштүрүү;  

7) физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана кыймыл 

сапаттарын өнүктүрүү; бийге даярдык көнүгүүлөрүн 

өздөштүрүү, кооз кыймылдарды, эстетикалык даамды,  көркөм  

кыймылдарды өнүктүрүүгө салым кошуучу  бий элементтерин 

өздөштүрүү;  
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8) музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк менен байланышкан  

тематикалык жана терминологиялык лексиканы өздөштүрүү.  

 

  "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү  жана сүйлөө техникасы"  

коррекциялык курсу ( фронталдык сабактар):  

1) музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;  үндөрдүн санын, алардын үнүнүн 

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун),  үн мүнөзүн 

(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн 

(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;  

2) окутуу жана сабактан тышкаркы иш-чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик 

материалды угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу  

3) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  баарлашуунун 

мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана монологдук 

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

4) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, 

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана 

табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу, баарлашуунун кептик эмес каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.),  сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  
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5) орфоэпиялык  эрежелерди билүү, аларды кепте сактоо,  өз 

алдынча сүйлөөдө калыптанган  кептик көндүмдөрүн ишке 

ашыруу;  

6) курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл алуу  

жана оозеки аныктоо:  

 шаардын турмуштук жана коомдук мааниси бар ызы-

чууну;  

 жаныбарлар менен канаттуулардын  үндөрүн, 

жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан ызы -

чууну, адамдын физиологиялык жана эмоционалдык 

абалы менен байланышкан үндөрдү;  

  пикир алышуу жана ырдоону, эркек жана аял үнүн таануу 

жана айырмалоо;  

 окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

жүрүшүндө, баарлашууда  курчап турган дүйнөнүн кептик  

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу тажрыйбаларын колдонуу;  

 

3.1.3. Дүлөй  окуучулардын башталгыч билим берүү 

боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн  белгиленген жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы  

 Жогоруда белгиленген жеке жетишкендиктерди жана 

натыйжаларды  түзүү  -  билим берүү уюмунун милдети. Жеке 

жетишкендиктерге баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи 

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн  өздөштүрүү  боюнча баалоону 

камтыйт.  

Дүлөй окуучулардын инсандык жеке натыйжаларына 

жыйынтыктык  баа берилбейт.  
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 Билим берүү уюму уюмдун локалдуу актылары менен 

бекитилген окуучулардын типологиялык жана жекеч е 

өзгөчөлүктөрүнө негизделген жыйынтыктарын баалоо боюнча өз  

программасын иштеп чыгат. Баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү 

чектелген  окуучулар үчүн  Мамлекеттик билим берүү  стандартында 

көрсөтүлгөн  жеке жыйынтыктардын толук коомдук (жашоо) 

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган тизмесин, (бул 

натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму  өз алдынча 

толукталышы мүмкүн;   

o  Баалоо индикаторлорунун параметр тизмесин жана 

натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын;  

o  Ар бир окуучунун жекече сапаттарын чагылдырган 

документтерин (мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") 

жана бүт класстын жыйынтыктарын (мисалы, " ___ -класстын 

окуучуларынын жыйынтык  жетишкендиктеринин Журналы"); 

жеке  натыйжалары боюнча баа берүү материалдары; баа 

берүүнүн бардык маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү 

билим берүү уюмдардын актыларынан турат.  

o  Метапредметтик натыйжалардын баалоо объектиси жана 

мазмунунун көрсөткөн  универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли   

төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу баа берүү менен ченесе болот:  

 Метапредметтик натыйжаларга жетүү  атайын диагностикалык 

милдеттерди аткаруунун универсалдык окуу ыктарынын 

белгилүү бир түрүнүн  даражасына баа берүү максатында 

иштелип  чыккан натыйжасы  катары чыга алышат;  

 Метапредметтик натыйжаларга жетүү  инструменталдык негиз 

(же чечүү  каражаты) катары, жана субъекттердин билим берүү 

жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин 

шарты катары каралышы мүмкүн. Математика, эне  тили, адабий 
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окуу, айлана-чөйрө  боюнча текшерүү  тапшырмаларды жүзөгө 

ашыруу ийгилигинине жараша, жана баланын кетирген 

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын 

таанып-билүүчүлүк аракеттерине бир катар ошол пайда 

жыйынтык чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытталган, 

окуучулардын  биргелешкен (командалык) ишин  талап  кылган 

текшерүү  иштердин жыйынтыгы боюнча  коммуникативдик УД 

калыптангандыгын баалоого мүмкүндүк берет.  

 Метапредметтик натыйжаларга жетишкендик предмет аралык 

татаал милдеттерди ийгиликтүү аткарууда көрсөтүлгөн болот.  

o  Баалоонун  акыркы эки усулунун артыкчылыгы өлчөө предмети 

болуп окуу ыктарынын  деӊгээлинин калыптанышы боюнча 

тапшырмалар  болгондугу эсептелет .  

 

Текшерүү  иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу 

иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн  

калыптангандыгы  (түздөн-түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой 

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу  иш-аракеттеринин 

калыптангандыгы  кыйыр бааланат.  

 

Айрым сабактар боюнча окуучулардын  жетишүү 

жыйынтыктарын баалоо предметтик жыйынтыктарды  баалоону 

көрсөтөт. Бул натыйжаларга жетишүү үчүн билим берүү 

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат 

-  негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн  окуу 

сабактары. Билим  жана ылайыкталган негизги билим берүү 

программасын окутуу предметин түзгөн  көндүмдөрдү баалоо 

механизмдери, анын салттуу түрүндө сакталат. Предметтик 

жыйынтыктарды баалоо  Стандартка ылайык баа берүүнүн  
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объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын 

ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча   каражаттарынын, 

стандарттуу колдонгонунун   билим берүү жана маалыматтык, 

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү 

талаптарына толук ылайык келүүгө  тийиш.  

Окутуунун натыйжаларын баалоодо салттуу 5 баллдык шкала 

системасы колдонулат. Бул ыкма окуучулардын окутуунун 

натыйжаларын баалоо үчүн башка ыкмаларды колдонууга 

тоскоолдук кылбайт.  

Коррекциялык-өнүктүрүү багыты боюнча сабактардан 

натыйжаларга жетишүүнү баалоо системасы  -  атайын иштелип 

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг 

жыйынтыктарына таянат. Дүлөй  окуучулардын  оозеки кепти кабыл 

алуусу жана кайра  чыгаруусунун мониторинги окуу жылына эки 

жолудан кем эмес өткөрүлөт (эреже катары, окуу жылынын 

башында жана аягында); окуучунун пландаштырылган окутуунун 

жыйынтыктарына жеткен учурларда башка убакытта (жыл аягына 

күтпөй) жүргүзүлүшү  мүмкүн. Мындан тышкары,  тыбыш айтууну 

аналитикалык текшерүү жекече сабактарда ар бир ок уу жылынын 

башында жүргүзүлөт.  

Кептик эмес кабылдоону, кеп технологиясын өнүктүрүү жана 

музыкалык-ритмикалык сабактардын мазмунун өздөштүрүү боюнча 

жыйынтыгын текшерүү ар бир чейректин акырында жүргүзүлөт.  

Ар бир окуу жылынын аягында, "Кептик угууну жана  оозеки 

кептин айтуу тарабын калыптандыруу», "Музыка жана ритмикалык 

көнүгүүлөр", "Угуп кабыл алууну  өнүктүрүү жана сүйлөө 

техникасы"  сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди  алып 

баруучу мугалимдер класстын мугалими менен бирге ар бир 

окуучуга мүнөздөмө  түзүшөт .  Бул мүнөздөмө  текшерүү  
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жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын, 

кептик эмес үндөрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун, 

ошондой эле программалык талаптарды өздөштүрүү  

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.  

Педагогикалык  кадрлардын ишмердүүлүгүн  баалоо 

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарын 

жетишкендиктерин  баалоо жүрүшүндө натыйжаларын эске алуу 

менен өнүктүрүүнүн күтүлүүчү натыйжаларга жетишүүгө акыркы 

баа берүү жыйынтыгына негизделет.  

 

 

 

 

3.2. Мазмундуу  бөлүм  

3.2.1. Окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш-

аракеттерин (ЖОИ) калыптандыруу программасы.  

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн, 

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна, окуучулардын  

таанып билүү  жана билим берүү максатарын өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  

ЖОИ программасы окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

билүүчүлүк жана коммуникативдик иш -аракеттерин 

калыптандырууга багытталган.  

Инсандык жалпы окуу  иш-аракеттерине  төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун и чки 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн  кабыл алуу;  
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 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты  өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата-энелердин баалоосун  

түшүнүү боюнча, окутуу  ишмердүүлүгүндөгү ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин  себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо: көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) орнотуу, аны 

реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;  

 кыймылдуу активдүүлүктүн зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнүн  

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун 

нормалары  ээрчүү  даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык  сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  
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Жөнгө салуучу жалпы окуу  иш-аракеттери  төмөнкү көндүмдөр 

менен көрсөтүлгөн:  

 Окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 Мугалим тандаган багыттарды эске  алуу- менен биргеликте 

жаңы окуу материалында  иш-аракет кылуу;  

 Коюлган тапшырмалар боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык  иш-аракеттерин пландоо;  

 Натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

 Милдеттерди жыйынтык талаптарына ы лайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа берүү, иш -аракеттерди жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;  

 Мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын жана  баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 Сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 Иш-аракет аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

  Зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

 Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -аракеттерди 

кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери  төмөнкү ыктар 

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу максаттарын ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн  окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 



57 
 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде  окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 дүйнө жана өзү  жөнүндө тандалган маалыматты  жазуу, анын 

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;  

 маселелерди чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

 маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

 көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

 аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операцияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын изилдөө алкагында  себеп-

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

 объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, ал ардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

 аналогияларды түзүү;  

 маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

 билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш-аракеттер  төмөнкү көндүмдөр 

менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын (8 -10-сүйлөм) 

сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн 
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суроолорду берүү,  анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт тартуу 

жана сүрөт боюнча окуя айтып берүү. Объекттин  оозеки жана 

жазма сүрөттөлүшү боюнча аны таанып-билүү,  жана тартып 

сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош 

буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу.  Сүрөттөрдүн  тизмеги же 

бир сүрөт  боюнча бир окуяны (10 -12 сүйлөм) түзүү; анын 

аталышын ойлоп табуу (мугалимдин жардамы менен). Сүрөт 

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки иш -чараларды айтуу 

менен аӊгеме түзүү, окуянын атоо (мугалимдин жардамы менен 10-

12 сүйлөм). Мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу учурунд а 

болуп өткөн кызыктуу окуялар жөнүндө мугалимге, курбуларына 

айтып берүү. Бир туугандары, ата-энесине өмүрүнүн кызыктуу 

окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу. Өтүнүч,  каалоо, 

түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. М угалимдин тапшырмасы 

боюнча же  өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу. Суроо  берип, иши 

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бер е алат. Таанып -билүү 

мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу 

кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.  Коммуникативдик 

милдеттерди ишке ашыруу үчүн  зарыл болгон каражаттарды туура 

колдонуу, монологдук айтып берүүнү колдоонуу менен ишке  

ашыруу, ИКТ каражаттарын жана аралыктан баарлашуу 

каражаттарын  колдонуу аркылуу баарлашуунун диалог формасын 

өздөштүрүү; ар түрдүү ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү 

үчүн кызматташуу позициясына умтулуу;жазуу жана оозеки 

түрүндө билдирүүлөрдү куруу;маселелерди чечүүнүн жолдору 

боюнча ар кандай басым жасоо; монологдук айтып берүүнү куруу 

баарлашуу каражаттарын туура колдонуу,  баарлашуунун диалог 

формасын өздөштүрүү; ар кандай оозеки тапшырмалардын туура 

чечүү үчүн толуктоочу ыкмаларды, калган көрүүнү  кантип 
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колдонууну билүү; шериги менен пикир алышуунун тиешелүү 

каражаттарды колдонуу.  

Жалпы окуу  иш-аракеттерин калыптандыруу,  жазма 

чыгармаларынын негизги түрлөрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо; 

тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин) 

жазып жатканда колдонуу. Энчилүү  аттарда жана чекиттен кийин 

баш тамга жазуу. Сөздөрдү муундарга бөлүү. Ташымалдоочу 

жөнөкөй учурларында эрежесин сактоо. Өтүнүч, каалоо, түрткү 

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин тапшырмасы боюнча же  

өз алдынча кимдир бирөөгө  кайрылуу. Суроо берип, иши тууралуу 

жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү 

мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу 

кабыл алуу негизинде диалогко катышуу.  

Диалогко  катышууга жөндөмдүү болушу үчүн:  

  маселелердин кезектелишинин жардамы менен каникул 

учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн суроо берүү;  

  жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү;  

  жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз 

кылуу.  

Кызыктуу окуялар менен күндү сүрөттөп, мектептин  кабарларын 

айтып  күндөлүк жазуу. Аӊгеме планын түзүү жана (окуяны окуп 

байланыштуу) план боюнча баяндама жазуу. Кабыл алынган 

ченемдерге ылайык жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу  иштеринин 

негизги ыктарына ээ болуу. Майрам жөнүндө курбуларынан суроо 

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү.  Баарлашууну  ар 

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар 

менен айкалыштырууга үйрөнүү. Сюжетти  сактоо, ал эми окуп 

көлөмүн узартуу же азайтуу, айрым сүйлөмдөрдү ордуна 
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синонимдердин тандоону колдонуу менен текст  жазуу. Каттардын, 

куттуктоолордун тексттерин  түзүү, жазма китепчени алып жүрүү . 

 

Окуу-интеллектуалдык жөндөмдөрү :  сабактардын белгилерин 

пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү 

белгилерин бөлүү.  

 

Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн:  

  салыштыруу, тандоо, негизгини бөлүү, жалпылоого таянып 

өздөштүрүү ;   

  Башталгыч эмпирикалык жалпылоонун жөндөмдүүлүгү.  

  Уруулары жана белгилүү бир айырмачылык менен тааныш 

түшүнүгүн аныктоо.  

 

"Жана", "же", "жок" логикалык байламталардын маанисин түшүнүү 

жана туура колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн  

маанисин түшүнүү  жана туура колдонуу.  

 

Объектилердин белгилери менен иш:  

тааныш объекттер жана көрүнүштөрд үн  маанилүү белгилерин 

бөлүү. Логикалык талдоо аракет системасына  ээ болуу, салыштыруу 

боюнча, негизги маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.  Башталгыч 

эмпирикалык жалпылоо жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгилүү 

бир айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо. "Жана", "же", 

"жок" логикалык байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн  маанисин 

түшүнүү  жана туура колдонуу.  

 Тааныш буюмдардын, окуялардын олуттуу белгилерин бөлүп, бул 

негизде окшоштуктарды жана айырмачылыктарды табуу. Оз 
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алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо жана 

түшүндүрүү. Тема  боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө, 

бүтүндү  элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы боюнча 

текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү . 

Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын 

негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;  

ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана  жалгыз 

же мугалимдин жардамы менен, жалпы  же белгилүү бир түшүнүк 

боюнча, аларды аныктоо.  

Тааныш буюмдарды, иш-чаралардын маанилүү белгилерин 

бөлүү, жана окшоштуктары же айырмачылыктарды табууга ушул 

негизде. өз алдынча же мугалимдин жардамы м енен түшүнүктөрдү 

аныктоо үчүн объектинин сүрөтүн тартуу. Курдаштары менен 

биргелешип логикалык классификация  уюштуруу; салыштыруу; 

ошол эле түрдөгү тааныш  түшүнүктөрдү салыштыруу жана  өз 

алдынча же мугалимдин жардамы менен жалпылоо же белгилүү бир 

түшүнүк  боюнча, аларды сүрөттөө. Жалпы  түшүнүктөрдү  билдирүү 

үчүн  мисал келтирүү. Бүтүн  предметти элементтерге бөлүү , 

бүтүндөн элементтерди көрө билүү. Өздөрүнүн  иш-аракеттеринин 

кезектүүлүгүн айтып берүү. Логикалык  ой объектисин суроого 

жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөн үндө  

андан ары эмне деп айтылат?. Суроолорго  жооп берүү:  "Эмне үчүн 

сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин 

кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык 

байламталарды, "бардык", "кээ бир" квантор сөздөрдүн  маанисин 

түшүнүү, туура колдонуу; бул  маалыматтарга таянып жөнөкөй 

корутунду чыгаруу.  
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3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү  

аймактын курстарынын программасы  

Окуу сабактарынын программалары дүлөй окуучулардын БББ 

ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга жетишүүнү 

камсыз кылышы керек.  

Окуу сабактарынын программалары башталгыч билим 

берүүнүн болжолдолгон ылайыкташтырылган программасын  

өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик, 

предметтер аралык) жана Универсалдуу окуу кыймылдарын 

калыптандыруу программасынын талаптарынын негизинде иштелип 

чыгат.  

 

Окуу сабактарынын негизги мазмуну  

Филология предметтик аймагы.  

ТИЛ ЖАНА КЕПТИК ТАЖРЫЙБА  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  сабатты өздөштүрүү процессинде  окуу жана жазуунун  

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө 

жана куруу  көндүмдөрүн өнүктүрүү. Баарлашуунун 

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;  

  коомдук-турмуштук, жалпы жана атайын билим алуу 

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди 
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чечүү үчүн жазуу жана оозеки тилин пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү ;  

  көркөм чыгарманын мазмунун түшүнүү көндүмдөрүн 

калыптандыруу, текст менен иштөө;  

  окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу  ;  

  баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө 

тиешелүү денгээлде оозеки билдирүү үчүн дараметин 

өнүктүрүү;  

  көрүп-угуу жана угуу аркылуу оозеки кепти кабыл алуу, 

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки коммуникация 

процессинде пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;  

  окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу, 

алардын ой жүгүртүүсүн  өнүктүрүүгө, предметтик–  

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу 

кебин өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;символдук белги -

аракеттер -  алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;билимдерди кеңейтүү, 

өнүктүрүү, актуалдаштыруу;окуу иш -аракеттерин 

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн логикалык тизмегин 

түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү 

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү 

менен) жана моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө 

өзгөртүүлөрдү киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  
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  жаш курагына тийиштүү кептин формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу;  

  сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн негиз түзүү жана  илимий 

билимдердин системасын жана ишинин негизги 

элементтерин, жаңы билимдерди колдонуу көндүмдөрүн 

өнүктүрүү.  

 

1. Кыргыз/орус тили  

Кеп  ишмердигинин түрлөрү.  

Угуу .   

Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын аӊдап -сезүү. 

Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо. Берилген тексттеги угуп 

жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп аркылуу анын 

мазмунун  билдирүү.  

Сүйлөө .   

Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн 

баарлашуунун максаттарына жана шарттарына ылайык тил 

каражаттарын тандоо. Оозеки кептин диало г формасын 

практикалык түрүндө өздөштүрүү. Окуу милдетине ылайык оозеки  

монологдук баяндоонун практикалык өздөштүрүү  (сүрөттөө, 

баяндоо, ой жүгүртүү). Окуу  жана күнүмдүк кырдаалдарда сөз 

этикетинин эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, 

кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу). 

Орфоэпиялык ченемдерди жана туура интонацияны сактоо.  
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 Окуу .   

Окуу текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн тандап 

алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу. Текстте  

камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй ты янактарды иштеп 

чыгуу. Текстте  камтылган маалыматты чечмелөө жана жалпылоо. 

Жаратылыш  объекттерин жана алардын моделдери менен алипедеги  

сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган сүрөттөрдөн дүйнөнүн 

объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү дидактикалык материал ды 

колдонуп туура талдоону  пайдалануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. 

Тексттин түзүлүшүн жана тил  өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо  

жана баалоо.  

 Жазуу .   

Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, сөздө рдү, 

сүйлөмдөрдүн айкалыштарын жазуу. Окуу ишинин бул түрү үчүн 

коюлган  белгилүү эрежелер боюнча  сөздөрдү окуунун астында  

жазуу. Уккан, окуган тексттин мазмуну (толук, тандалма) жөнүндө 

баяндама жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү (эссе) окуучулар 

кызыккан темалар боюнча (элестөөлөрдүн негизинде, адабий 

чыгармалардын негизинде, аудиожазууну угуунун негизинде 

ж.б.у.с.).  Жазуу көндүмдөрүн жана ыктарын өздөштүрүү. Үйрөнгөн  

тамгаларды кайра жазуу.  Жазуу шрифтинин тамгалардын 

элементтерин кабыл алуу жана жазуу (таяк, кайырмак, айлана, 

сүйрү).  

Сабаттуулукка окутуу . 

Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн  тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин биримдигин сезүү. Сөздөгү тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 
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айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүздөрдү айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн  жана түшпөгөн 

үндүүлөр, жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөө нүн 

минималдуу бирдиги катары.  Сөздөрдү  муундарга бөлүштүрүү. 

Басым ордун аныктоо.  

Графика .  

Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы тыбышт ын турумдук 

белгиси катары өздөштүрүү. Үндүүлөр  -  үнсүздөрдүн жумшартуу 

же каткалаӊдоо көрсөткүчү катары.  

Е,ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Сөздөрдүн  ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Тамгалардын тизилүү катары.  

Алфавитти  билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары туура атоо. 

Алфавит менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу сөздүктөр, 

китеп, каталогдор.  

 

Окуу . 

Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү тыбышка 

багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине 

ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу. Сөздөрдү, сөз 

айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди түшүнүп  окуу. 

тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным менен окуу. Кыска 

тексттердин жана ырлардын материалында  маалымдар жана көркөм 

окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн сөздөр менен окууга 

өтүүдө) окуу менен таныштыруу. Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып 

окуу) көчүрүп жазып жатканда, өзүн -өзү көзөмөлдөө  каражаты 

катары.  
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Жазуу .   

Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын 

макулдашуусунун жана так кыймыл көндү мдөрүн өнүктүрүү. 

Дептеринин мейкиндигинде, класс тактасында багыт алуу 

ыктарынын өнүктүрүү. Тамгаларды, тамга айкалыштарын, 

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү  жазуу. Сөз  жана сүйлөмдөрдү 

көчүрүү. Айтылышы  менен карама-каршы келген сөздөрдү жана 

сүйлөмдөрдү жазуу. Текстти туура  көчүрүүнүн  ыкмаларын 

өздөштүрүү. Тамга эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  

колдонуу: сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, 

абзац.   

 

Сөз жана сүйлөм.  

Сөз талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ үчүн материал 

катары. Сөздүн маанисине көз салуу.  Сөздөр   менен сүйлөмдөрдү 

айырмалоо. Сүйлөмдөр  менен иштөө: сөздөрдү бөлүп айтуу, өз 

тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен кийин сөздөрдү 

баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү  

Орфография .   

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу жана аларды колдон уу:  

  создөрдүн өзүнчө жазылышы;  

  сүйлөм башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар;  

  муун боюнча ташымал; тыныш белгилерин колдонуу.  

Кепти өнүктүрүү.  Текстти өз  алдынча үн чыгарып окууда 

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк  

оюндар материалдары, сабактар,  байкоо боюнча анча чоң эмес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Кептин  грамматикалык структурасын түзүү  



68 
 

I. тилдин негизги грамматикалык мыйзамченемдүүлүктөрүн  

практикалык өздөштүрүү  

Практикалык грамматикалык жалпылоо.  

Сүйлөмдөрдү түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы 

байланышты аныктоо, сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.  

Сүйлөмдөн  эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды 

билдирген сөздөрдү  бөлүп көрсөтүү. Ким?  Эмне? деген суроолорго 

жооп берүүчү объекттерди, иш -аракеттери жана белгилерди 

билдирүүчү сөздөрдү айырмалап, аларды бириктирүүчү ким? эмне?, 

кандай?, кайда? Эмне кылат? суроолоруна жооп берүү. Сөз 

айкаштарынын  баштапкы сан атооч мүчөлөрү боюнча аныктоо бир, 

бирөө. Жекелик жана көптүк санды айырмалоо. Этиш чактарынын 

түрлөрүн бөлүп  эмне кылды? эмне кылат? эмне кылып  жатат? деген 

суроолор боюнча  аныктап, аларды  учур чак,  өткөн чак, келээр чак 

терминдери менен  белгилөө.  

Сөздөргө суроону туура коюу, жана алар боюнча предметти, 

иш-аракетти, предметтин абалын, мейкиндигин, убакытын, 

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү  сөздөрдүн  аныктамасын  белгилөө 

үчүн  суроолордун туура жазуу.  

Улама мүчөлөрдү жардамы менен  уюшулган этиштик  сөз 

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү 

айырмалоо. "Зат", "иш-аракет", "белгиси" деген  түшүнүктөргө алып 

келүү, андан  кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү 

өнүктүрүү. "Зат атооч", "этиш", "сын атооч" менен таанышуу, 

этиштердин мезгил  менен өзгөрүшүн байкоо,  "жактоо" терминин 

өздөштүрүү.  
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Зат  атоочтордун грамматикалык түрлөрүнүн өзгөрүшүнө 

жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо. "жөндөлүш" 

түшүнүгүн өздөштүрүү. Зат  атоочтун  жөндөлүш  типтерин  

өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш", "тактооч" 

терминдерин акырындык менен киргизүү.  

Ким? Эмне?  Эмне кылып жатат? суроолору  боюнча жөнөкөй 

сүйлөмдүн  түзүлүшүн өздөштүрүү. татаал синтаксистик 

структураларды өздөштүрүү: көпчүлүк аныктооч, мейкиндик, 

себеп, максат, убактыт, маанилик, карама -каршылык билдирген 

татаал сүйлөмдүн жалпы колдонулган түрлөрүн өздөштүрүү. 

Өздөштүрүлгөн  материалдын чегинде  өз алдынча сабаттуу кепке  

ээ болуу.  

 

II. Грамматиканы  өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу 

маалымат  

Фонетика жана орфоэпия. Үндүү  жана үнсүздөр, аларды 

айтуу ортосундагы айырмачылык. Жумшак жана каткалаң үнсүздөр , 

жумшак жана каткалаң үнсүздөрдү  айырмалоо, түгөйлөш жана 

түгөйлөш эмес тыбыштарды үнсүздөрдүн жумшактыгы боюнча 

аныктоо. Басым, сөздө басым түшкөн үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү  

муундарга бөлүү.  

Тыбыштардын сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо. 

Тыбыштарды жана сөз айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ ор ус адабий 

тилинин ченемдерине ылайык так айтуу. Сөздөрдү фонетикалык 

талдоо.  

 



70 
 

Графика .   

Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы тыбышт ын  

турумдук белгиси катары өздөштүрүү .  Үндүүлөр  -  үнсүздөрдүн 

жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү катары. Тамга  эмес  

графикалык каражаттардын функцияларын  колдонуу: сөздөрдүн 

ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Тамгаларды н 

тизилүү катары. Алфавитти билүү: алардын тизмегин билип,  

тамгалары туура атоо. Алфавит  менен иш алып баруу, тамгаларды 

колдонуу сөздүктөр, китеп, каталогдор. Сүйлөмдүн аягында суроо 

жана илеп белгилери (таанышуу). Адамдардын аттары шаарлар, 

айыл-кыштактар, дарыялардын аттарын баш тамга менен жазуу.  

Лексика.  

Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү  табуу. Тексттеги  

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы менен маанисин 

тактоо. Би маанилик жана көп маанилик сөздөр.  

Түз жана каймана маанидеги сөздөр жөнүндө түшүнүк. 

Синонимдерди жана антонимдерди кепте пайдаланууга  байкоо 

жүргүзүү. Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды  мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү. 

Уӊгу, түпкү  тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк. Уӊгулаш  сөздөр, 

тектеш, сөздөр түшүнүгүн өздөштүрүү. Сөздү  түзүмү боюнча 

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор боюнча алфавит 

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, 

алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.  

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 
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Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү  

ыктарын өнүктүрүү. Зат атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү.  Зат 

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө боюнча 

өзгөрүшү. Зат атоочун 1,2,3-жагы боюнча боюнча өзгөрүшү. Зат 

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат атоочун көптүк саны, көптүк 

саны боюнча өзгөрүшү. Зат атоочу морфологиялык талдоо.  

Сын атооч.  

Сын атоочту кепте  колдонуу,  жана анын мааниси. Сын атоочко 

берилүүчү  суроолор. Сын атоочтун зат атоочун менен айкашууда 

саны, жөндөмө боюнча өзгөрүшү. Сын  атоочту морфологиялык 

талдоо.  

Ат атооч.  

 Ат атооч  жөнүндө жалпы түшүнүк. Жекелик ат атоочтор, 

кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 2, 3 -жак 

жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун жөндөлүшү. 

Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны, анда, ал 

үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз   түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк. «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго 

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.  

Этиштин чактары: өткөн чак, келээр чак, уч ур чак.  Этиштин 

өткөн чак, келээр чагынын жак жана сан боюнча өзгөрүшү. 

Этиштин I  жана  II жагы  боюнча жакталышы (практикалык  билүү), 

аныктоонун ыкмалары. Этишти морфологиялык талдоо.  
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Уӊгу.  

Сөздүн  алдынакелүүчү аффикс  (орус тилинде). Кепте көбүнчө 

колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын милдети: зат 

атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын түзүүсү. 

Сөздүналдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен предлог 

ортосундагы айырмачылык.   

Синтаксис .  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү, 

жана аны жайылтуу.  

Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү :  

суроолуу, илептүү, жай сүйлөмдөр.  Ойго эмоционалдык түс 

(интонация) берүү. Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү  баса белгилөө.  

Орфография жана пунктуация.  Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    Туура  жа зуу 

эрежелерин колдонуу.  

Кепти  өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким 

менен, эмне максат менен  баарлашууну ишке ашыруу. Диалог 

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. 

Окуу  кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп эт икетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрү ндө суроо-жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн  колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя т үзүү  

(суроолор, жай сүйлөмдөр  түрүндө). Аӊгемелерге сүрөттөө  

элементтерин киргизүү. Окуу материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн маанилик 

биримдиги. Тексттин наамы. Тексттеги  сүйлөмдөрдүн тизмеги. 

Тексттин (абзацтардын)  бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  түзүлүшү 

боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, тексттин 

бөлүктөрүнүн (абзацтардын) тартиби. Текст планы. Берилген 

текстке план түзүү.  

Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү 

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар; сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

3. Адабий окуу:  

Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү :  

  сүйлөө  ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -

образын" түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына 

каармандын тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун  

инсандык багыт алуусун  калыптандыруу;  
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  адабий чыгармалардын каармандарын сезимдик натыйжалуу 

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу  негизинде 

өзүн-өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;  

  жаратылышты сүйүү сезими;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;   

  дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун 

негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп 

чыгуу;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;  

  окуялардын сүрөттөрүн  жана каармандардын иш - 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө 

(кайра түзүү);   

  баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен, аудио -визуалдык 

каражаттарын пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү 

жана көркөм куруу;  

  окуялардын жана  каармандардын иш -аракеттеринин 

логикалык себеп- ырааттуулугун түзүү;  

   олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий 

чыгарманын планын куруу; билимдерди түзүмдөштүрүү;  

  өз  оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;  

  көркөм жана билим берүү тексттерин м азмундук кабылдоо;  

  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);  

  Окулган чыгармаларды жана башка иштерди талкуулоодо  

өнөктөштөр менен кызматташуу.  



75 
 

Окуу.  

Үн  чыгарып окуу.  Муундук окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү (жекече окуу  ыргакка ылдамдыгына ылайык), текст 

таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын акырындык 

менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым жана тыным 

ченемдерин сактоо менен окуу.  Тыныш белгилерин басым менен 

белгилеп окуу, эрежелерин окуу. Интонация-релиз менен 

сүйлөмдөрдү окуу.  

Ичинен окуу.  Ичинен окуп, чыгарманын  маанисин түшүнүү 

(көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү чыгармалар колдонулат). 

Тексттен керектүү маалыматты табуу жөндөмү. Тексттин ар кандай 

түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар кандай түрлөрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк алуу: көркөм, окуу, илимий -популярдуу, аларды 

салыштыруу. Тексттин бул түрлөрүнүн максатын аныктоо.  

Элдик фольклордук текстин өзгөчөлүктөрү. тексттерди 

сүйлөмдөрдөн айырмалоону практикалык өздөштүрүү.  Китепти аты 

жана көркөмдөлүшү боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз алдынча мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, аларды 

атоо.  Маалыматтын ар кандай түрлөрү менен иштей билүү.  

Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү, 

тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊ геме учурунда 

текстти колдонуу аркылуу толуктоо. Көркөм жана маалымдоочу 

материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү 

катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп 

окуу, көркөм, справочная. Китептердин  элементтери: мазмуну, баш 
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сөзү, башкы бет,  аннотация, иллюстрация. Китептеги  маалымат 

түрлөрү: илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу менен 

китептер, маалымдоочу материал).  

Китептердин  типтери (басылмалардын): китеп -чыгарма, 

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,  баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү,  адеп моралдык 

ченемдер жагынан  талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү, ар 

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы идеялардын, 

каармандардын, өлкөнү  сүйүү  түшүнүктөрдүн окшоштугун билүү .  

Чыгармалардын баатырларынын  мүнөздөмөсү.  

Тексттердеги каармандарды, окуяларды мүнөздөгөн сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо 

(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын 

аналогия боюнча  же тескерисинче салыштыруу. Автордун 

каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде  аныктоо.  

Баатырдын, каармандын мүнөздөмөсү. Баатырдын мүнөзү 

портрет, иш-аракеттери жана сөз  аркылуу билдирилиши. Көркөм 

тексттин ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана кыска 

( негизги идеялары).  

Берилген текстти  айтып берүү : чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо ), окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттер менен иштөө. Окуу, илимий -популярдуу жана башка 

тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.  
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Текстти бөлүктөргө  бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү 

жана таяныч сөздөр.  

Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга   

таянып айтып берүү. аныктоо.  Текстти  толук  жана  кыскача айтып 

берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).  

Сүйлөө  (оозеки байланыш маданияты)  

Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу. Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү:  

  суроолорду түшүнүү, аларга өз  алдынча жооп берүү, жана 

текст боюнча суроолорду берүү;  

  маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылык тык 

менен талкууланган маселе  боюнча өз ой-пикирин айтуу (окуу 

тексти, көркөм, илимий -таанып билүүчү текст).  

Окуудан тышкаркы баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин 

колдонуу.  

   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү. Монолог  оозеки кеп катары. Жазуучунун  

текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же суроого жооп түрү 

(формасы) боюнча чакан монолог айтуу. Тексттеги не гизги ойду 

билдирүү. Окуу жана көркөм тексттин өзгөчөлүгүн  эске алуу менен 

уккан же окуган тексттин мазмунун айтып берүү. Таасирлерди 

баяндамада (сүрөттөмө, аргумент, баяндоо)  (тиричилик, өнөр 

ишинен, көркөм  чыгармадан) айтып берүү. Өз аӊгемесинин планын 

куруу. Монолог билдирүүсүндөгү өзгөчөлүктөрдү эске алуу  менен 

тил көркөм (синоним, антоним, салыштыруу) каражаттарын тандоо 
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жана колдонуу. Чыгарманын мазмуну баш атына туура келиши 

(теманын чагылышы, окуянын орду, каармандардын мүнөзү) көркөм 

каражаттарды берилген темадагы мини -сочинениелерде, 

аңгемелерде пайдалануу (салыштыруу).  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, псих икалык өнүгүүсү 

кечеӊдеген кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлү к адабияттын 

чыгармалары. Китептердин ар кандай түрлөрү: тарыхый, укмуштуу 

жоруктар жөнүндө, илимий-популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары 

(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка 

элдердин  фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар, 

жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман 

иштер  жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.  

Адабий пропедевтика (иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм 

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин  наркын аныктоо үчүн 

(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын 

билдирүү:синоним, антоним, салыштыруу.  

Адабий түшүнүктөрдөн багыт алуу: көркөм чыгарма, автор 

(айтып берүүчү), сюжет, тема; чыгарманын каарманы, анын 

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм, уйкаштык). Фольклор  

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын  

жанрдык түрдүүлүгү. Кичине  элдик формалар (бешик  ырлары, 
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балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар) - 

таануу, айырмалоо, негизги маанисин аныктоо. Жомоктор 

(жаныбарлар жөнүндө, турмуштук,  сыйкырлуу жомоктор). 

Жомоктун көркөм өзгөчөлүктөрү: лексикалык, курулуусу 

(композиция). Адабий (автордук) жомок. Аңгеме, ыр, тамсил –  

жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк, курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү.  

Окуучулардын  чыгармачыл иш-аракеттери (адабий 

чыгармалардын негизинде) окуучулардын чыгармачыл иш -

аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө: ролдор менен 

окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен сүрөттөө, 

өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору , жана аларды 

пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш -чаралардын 

тизмеги: иш-аракеттерди ишке ашырууга планды сактоо); 

сочинение  элементтери менен изложение, адабий чыгармага 

негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст), сүрөттөрдүн  

чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке тажрыйбанын 

негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү.  

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким м енен, эмне максат 

менен баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү ке пти 

практикалык өздөштүрүү. Өз пикирин билдирүү. Окуу 

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо-жооп  

диалогун түзүү. Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 
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тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү  

(баяндоо, сүрөттөө).  

Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы баяндоо мүнөзүндөгү 

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, сүйлөмдөр  түрүндө); даяр  

план менен сюжеттик окуя түзүү (суроолор, жай сүйлөмдөр 

түрүндө). Аӊгемелерге сүрөттөө элементтерин  киргизүү. Окуу 

материалдары менен  оозеки жооп түзүү (окуу жана ишкер тилинин 

спецификасы).  

Текст.  

Тексттин белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн маанилик 

биримдиги.  Тексттин наамы. Тексттеги  сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизме ги. 

Тексттин  түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, 

сүйлөмдөрдүн, тексттин бөлүктөрүнүн (абзацтардын) тартиби. 

Текст планы. Берилген текстке план түзүү.   

Тексттин  түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, бе рилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчили ги 

алдында, жамаат менен чогуу даярдалган план боюнча изложение 

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян 

жазуу (сочинение).  
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Окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгү (адабий 

чыгармалардын негизинде)  окуучулардын адабий чыгарманын 

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка, 

драмалаштыруу, ооз эки сөз  менен сүрөт, бузулган текст  менен 

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп -

мамилелерди түзүү, иш -чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди 

жүзөгө ашыруу);  курамын элементтери менен берүү, өз алдынча 

текст негизинде көркөм түзүү (окшоштук боюнча, текст), 

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү,  буюмдун мисалдарды 

бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын 

негизинде, окулган адабий чыгармалардын  негизинде 

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.  

 

4. ПРЕДМЕТТИК -ПРАКТИКАЛЫК ОКУТУУ  

Предметтик-практикалык иш -сүйлөө ишинин негиздерин 

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу 

сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз 

менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучу нун 

демилгелүү ишке аша турган  активдүү ой ишине дем берет.  

 

Иши  жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,  жардам сурап 

кайрылуу, планын түзүү,  шеригинин чыгармачыл ишин баалоо (баа 

берүү  үчүн планды  колдонуу, схемалардын пайдалануу, сигнал 

(окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети жана 

башка көрүнөө каймана каражаттары, анын и чинде; ар кандай 

татаалдыктагы модель үлгүлөрү)  сөздөрү.  
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Мугалимдин тапшырмасын түшүнүү жана аткаруу. 

Мугалимдин  суроолоруна жооп  берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор 

менен мугалимге жана курдаштарына менен кайрырлуу.  

 

Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу. 

жумуш кылууга каалоосун билдирүү, ишин аяктоосун билдирүү.   

Оозеки жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча  жамааттык 

ишти жүзөгө ашыруу. Ондүрүлгөн буюмду атоо . Буюмдун  

өлчөмүн аныктоо жана  атоо.  

Жардамды төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат:  

  окуу ишин пландаштыруу боюнча көмөк көрсөтүү; окутуу иш 

учурунда кошумча нускама;  

  маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлгүлөрүн камсыз 

кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин 

стимулдаштыруу; илгерилетүү;  

  ийгиликтүү жагдайларды түзүү.  

Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар 

кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи 

кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу картала рына, андан 

кийин  өз алдынча куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз 

ара башкаруу.  

 

Ишмердүүлүктүн   түрлөрү.  

Ийлеп-чаптоо .  Пластилинди жумшартуу. Материалга  каалагандай 

өзгөртүү, формасын  (тоголок, сүйрү, таякча) берүү.   пластилинди 
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бөлүгүн үзүү, керектүү өлчөмдөгү бөлүктөр гө бөлүү. ар кандай   

формадагы  буюмдарды пластилинден жасоо.  

Аппликация .  Даяр формалар жана шаблондор. Формалар  жана 

үлгүлөр боюнча контурдун бойлото кесүү. Ар кандай калыптарга 

буюмдарды кесүү. Кагаздын каалаган түсүн тандоо. Баракка  

чаптоо.  

Сүрөт  тартуу. Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел,  фломастер, көмүр, бор ж.б. Ар түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүү лүгүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү. Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  сүрөтү н 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  

Тематика жана иш-аракеттин объектилери:  шар, алма, 

алмурут, бадыраӊ, сабиз, козу карын, помидор, каз, кубик, 

матрёшка, топ, машина, жашылчалар. Жемиштер, оюнчу ктар, 

өрдөк, түлкү, каз, чыны, үстөл, отургуч, керебет, ашкана идиштери, 

эмерек, учак, трамвай. Жаңы жылдык балаты. Кышкы оюн. Кышкы 

пейзаж. Жаз. Паркта жаз. Теремок. Чамгыр. Ромаш калар, роза, мак, 

жалбыратар. Гүлдөр вазада.  
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МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТТИК 

АЙМАГЫ.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана 

алгоритмдик иш уюштуруу;  

  коюлган максатына жана аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык иш-аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы  жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  

  маселелерди чечүү үчүн иш-аракеттердин ыкмаларды  жана 

натыйжасын  айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн жол тандоо;  

  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация (мис, 

объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  

  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика сабактарында математикалык жана практикалык 

маселелерди чечүүдө, мисалы дүкөндөн  эсептөө сыяктуу, 

өнөктөштөр  менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке  ашырууда математикалык 

кепти аң-сезимдүү пайдаланышат.  

 

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  түшүнүгү 

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшүнүктү 

калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында жүзөгө 

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүк төр  менен иш жүзүндө 

иштөөнүн  натыйжасында ачылат; заттарды эсептөө, көлөмдөрдү 

өлчөө  учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык 
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моделин куруу үчүн үч ыкма  ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан  

көлөмдөрдү өлчөө  бирдиги катары.  

Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы  

түшүнүгүн калыптандыруу менен тыгыз байланышкан. Бул процесс 

номурлоо жана натуралдык сандар менен арифметикалык 

амалдарды аткаруу жүргүзүү учурунда да,  калыптанат. 

Нумерацияны изилдеп жатканда окуучулардын иш -аракеттери  

турумдук ондук системасын ишке ашыруу жана  бирдиктердин 

катышына багытталган.  

 

Математиканын  баштапкы курсунда арифметикал ык амалдар 

түшүнүгү маанилүү орунду ээлейт. Ар бир арифметикалык амалдын 

мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди аткарып, 

белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге та янат. Ар 

бир изилдөө-иши анын мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.  

 

Сандар менен арифметикалык амалдарды  изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары маанилүү орунду ээлейт. 

Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчү н, биринчиден, 

эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында аныктоо, 

экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү окутууну 

уюштуруу. Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп түрдүүлүгү 

менен айырмаланып жана класстын балдарын  бүт ишине 

аралашууга тартуу керек.  

Балдардын кызыкчылыктарын ишке ашырууну, ошондой эле 

пикирлер ар түрдүү каражаттар менен жардам берип, иш 

ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.  

Башталгыч мектептин математика курсунда , албетте, абдан  

маанилүү болуп математиканын негизги мыйзамдары гана эмес, 
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анын практикалык тиркемелери  экенин белгилей кетүү керек. 

Башкы нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана  жазуу жүзүндөгү 

эсептөөлөрдү, өлчөөлөрдү  аткарып жатканда, маселелерди 

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки  

эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана  

символдук моделдери  пайдаланылат.  

 

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте  

математиканы изилдөөдө, аӊ-сезимдүү бекем эсептөө көндүмдөрүн 

калыптандыруу керек, кээ бир учурларда, аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

 

Эсептөө көндүмдөрүн мааниси, аларсыз окуучулар 

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн  мазмунун өздөштүрө а лбайт 

экенинде гана эмес. Алар болбосо, системалуу ар кандай 

эсептөөлөр колдонулчу химия жана физика сыяктуу окуу 

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.  

 

Программада  оозеки эсептөө  техникалары менен бирге жаз уу 

эсептөө ыктарына балдарды окутууга зор маани берилет. Жазуу 

жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда алгоритмдештирүү 

маанилүү.  

Сандар  жана көлөмдөр .  Буюмдарды эсептөө. Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана  окуу. Класстар жана 

разряддар. Кошулучулардын суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу. Сандарды салыштыруу жана сандардын 

тартиби, салыштыруу белгилери. Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм, килограмм,  центнер, тонна);  көлөм бирдиги  (литр), 
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убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири, 

төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.  Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын б елгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен  бөлүү. Сандык туюнтма. 

Кашаалуу жана  кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө арифметикалык 

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун а лмаштыруу 

жана топтоо; сумманы жана айырманы  санга  көбөйтүү).  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

 

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.  

Мамилелерди камтыган маселелер: эсеге көп, мынчага көп 

(мынчага аз, мынча эсе аз)  кыймыл-аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б.  Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,  эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын баасы  
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жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун пландаштыруу. 

Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар жана башка 

моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалп ы үлүшү табуу 

боюнча маселелер.   

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигура лар .  Предметтердин 

мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -

ылдый, оң-сол, ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит,  сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,  бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик бурчтук ,  

төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга чийүү 

инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр   

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө. Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,  дм

2
,  м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө. Көп бурчтуктун аянтын эсептөө.  

Маалымат менен иштөө.   

Эсеп, көлөмдү өлчөө менен байланышкан маалыматтарды  

чогултуу жана берүү, алынган маалыматты турукташтыруу, талдоо. 

Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй 

туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», «эгер .. .  анда . . .», «чыныгы / 

жалган экенин .. .», «ар бири», «баардыгы»,«кээ бири»). 

Передметтердин, сандардын, геометриялык фигуралардын катарын 



89 
 

(чынжырын) эреже боюнча даярдоо. Маалымат  издөө планын, 

жөнөкөй алгоритмин, жазуу, түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны 

окуу жана толтуруу.  

  ПРЕДМЕТТИК АЙМАК  «КООМ ТААНУУ ЖАНА ТАБИЯТ 

ТААНУУ»  

Окуу  предметтер «Айлана -чөйрө менен тааныштыруу»  

   «Айлана-чөйрө»  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  айлана-чөйрө, өз өлкөсү, шаары, айылы, өзү жөнүндө 

негизги  түшүнүктөрдү калыптандыруу;  

  экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;   

  негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка 

адамдарга, коомдук топтор жана жамааттар арасындагы  

мамилелеринин эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу 

боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн )реалдуу  иш-

аракеттерди жасоо жана жүрүм - турумунда  аны ишке 

ашыруу;  

  белги-символдук каражаттарды   пайдалануу, анын 

ичинде даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө 

же объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;  

  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т ышкы 

белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин 

негизинде салыштыруу;  
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  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн  ар кандай 

толуктоочу жолдорун калыптандырууга шайкеш 

пайдалануу;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн тиешелүү 

кеп каражаттарын  колдонуу, монолог кебин түзүү,  

кептин диалог  формасына ээ болуу;  

  өз  иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну 

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

 

Бизди курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн   

табигый объекттер жана буюмдар. Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш 

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин  алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, 

суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газда  менен жөнөкөй 

практикалык иштер. Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге 

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык 

булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы 

түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана 

план. Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста 

жана картада жайгашуусу.  
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  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинд е). Өзүнүн туулган 

аймактагы жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутт тар, жаан-чачындар, 

шамал). Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн 

жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз  аймагынын Жер 

кыртышынын формалары: (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктө р, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн мааниси. Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы, тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн мааниси. Жер кыртышын коргоо, аны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  
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Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү  бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачыл ыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси. Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө. Козу -

карындар: жегенге жараган жана уулуу. Козу карындарды чогултуу 

эрежелери.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык -

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын тамактануу 

өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй 

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын 

ролу. Жапайы жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй 

жаныбарларын багуу. Өз аймагынын жаныбарлары, алардын 

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  
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  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси. Иш  аркылуу адамдын табигый 

мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам ишмердүүлүгүнүн 

оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги аймактын, миса лынын 

негизинде).  

Табияттагы жүрүм -турум эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын 

коргоо: суу, аба, минералдар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар 

дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, улуттук парктар жана алардын 

жаратылышты коргоодогу мааниси. Жаратылышты  сактоого ар бир 

адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын о рганизмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, там ырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү, чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  

Коом- жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири менен 

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир максат менен тыгыз 

байланышта болгон адамдардын чогулушу катары. Кыргыз 
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коомунун негизи катары рухий, адеп -ахлактык жана маданий 

баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,  маданияттын  жаратуучу жана алып 

жүрүүчүсү. коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин 

маданиятын өнүктүрүү. Башка адамдар менен  мамилелер. Кыргыз 

Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук топтордун 

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара 

жардам, башкалардын пикирлерин угуу  жөндөмү . Адамдын жан 

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .  

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери. Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир  адамдын милдети. 

Жети ата. Өз аты-жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн 

аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар жана окуялар, 

өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй-бүлөсү менен эс 

алуу, каада-салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам кү ндөрү жана 

салтанаттуу учурлар. Мектеп окуучусунун күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 
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элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу  катары. 

Адамдардын кесиптери.  Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук-маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары. Кыргыз 

Республикасынын Президенти.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы  байланышты  бекемдөө каражаты катары.  

Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин өзгөчөлүктөрү,  

кесиптери. Өз   аймагынын жашаган элдердин аттары, турмуштук 

өзгөчөлүктөрү, салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук 

жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучусунун күн 

тартиби, эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене 

тарбия, таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн 

шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн  ар бир адамдын өзүнүн жеке 

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.  

Жеӊил  жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө алгачкы 

жардам көрсөтүү. Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо коопсуз 

жүрүм-турум эрежелери. Жылдын  ар кайсы мезгилинде жолдо, 
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токойдо, көлмөдө  коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Өрт 

коопсуздугунун  эрежелери, газ, электр энергиясын, сууну 

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  

Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана  коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар 

бир адамдын моралдык парзы.  

Искусство предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу  

жана баамдай билүү  (ж.б., китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту 

көрө билүү жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;  

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык 

билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам 

түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана табигый түрү менен салыштыра билүүнү;  

  таралган салттуу элдик  кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата -энесинин) 

билүүсү;  
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  материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле 

жасоо эрежелерин билүү;  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.)  

жөндөмдүүлүктөрү;  

  тапшырмага ылайык  өндүрүү үчүн материалдарды тандап алуу 

мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү;  

  коопсуздук талаптарын  жана санитардык талаптарды билүү;  

  өзүн-өзү жардам көндүмдөр, кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

  куралдар менен  коопсуз иштөө  көндүмдөрүн: чийме (сызгыч, 

бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана  саюу (тигүү ийнеси);   

  буюмдун  формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй  буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, графикада 

колдонуу.  

Көркөм өнөр түрлөрү.  

Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм  чыгармачылык  

өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү жана көрүүчү. Көркөм  өнөр, анын 

образдык мааниси:  көркөм элес сүрөт, анын шарттулугу, 

жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү. Адеп -ахлактык жана 

эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык көркөм чыгармаларда 

чагылдырылышы: жаратылыш, адамга жана коомго мамиле. 

Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: окшош туктар жана 

айырмачылыктар. Адам жана табигый дүйнө чыныгы жашоодо: 

адамдын элеси, көркөм мүнөзү.  
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Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б. Ар түрдүү графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүү лүгүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү. Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  сүрөтүн 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчө лүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар. Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин 

негизи. Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн 

көркөм каражаттарын тандоо. Адам баласынын жана табиятын 

живопистеги образдары.  

 Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ 

түзүүдөгү  скульптуранын ролу. көркөм образ түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, тоголотуу,  көлөмдү, форманы 

чоюу). Көлөм - айкел тилинин негизи. Скульптуранын негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу 

билдирүү.  

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар 

түрдүүлүгү. көркөм образ  түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен 

иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластилин того лотуу, көлөмдү, 

форманы чоюу, кагаз жана картон  -  ийүү, кесүү). Көркөм 

долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам жашоосунда 

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик-жасалгалоо  көркөм өнөрү.  Декоративдик-

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда 
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анын ролу. Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик 

буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер, 

эпостордо, уламыштарда, жомоктордо) синтетикалык мүнөзү  

жөнүндө түшүнүк. Салттуу маданияттагы адамдын образы. Эркек  

жана аял  сулуулугу элдик маданиятта, жомоктордо, ырларда. 

Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта жана көркөм өнөрдө.  

  

Композиция .  Композициянын тегиздиктеги жана 

мейкиндиктеги башталгыч ыкмалар. Түшүнүктөр: композицияны 

куруудагы горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр: 

горизонттун линиясы, жакын - көбүрөөк, алысыраак -көбүрөөк, 

тосуулар. Композициядагы айырмачылыктын ролу:  төмөн жана 

жогору, ири жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б.  

Симметрия  жана асимметрия.  

 

Түс.  Негизги жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак түстөр. 

Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун о браздын 

эмоционалдык үнүн жана көркөмдөөдөгү  ролу. Түстүн сезимдик 

мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү. 

Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  түс   аркылуу көргөзүү.  

 

Линия .  Линиялардын түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал, 

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын  белгилик табияты.  

Чийин, штрих, так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын,  

жаныбарлардын сезимдик абалын көргөзүү.  

 

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте жана мейкиндикте чагылдыруу. Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар. 
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Табигый формалар. Формалардын  өзгөрүшү. Буюмдун  формасынын 

буюмдун мүнөздөмөсүнө тийгизген таасири. Силуэт.  

Көлөм.  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  

Ыргак (Ритм).  Ыргактын түрлөрү (тынч, жай, тынчы жок 

жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн, тактардын ыргагы. Сүрөт  

жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын ролу. 

Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды көрсөтүү.  

Декоративдик-көркөм өнөрдө ритмдин өзгөчө  ролу.  

Искусствонун маанилүү темалары .   

Жер - жалпыбыздын үйүбүз.  Табият жана жаратылыш 

кубулуштарына байкоо жүргүзүү, алардын мүнөзүн жана 

эмоционалдык абалын айырмалоо. Аба ырайынын, жыл 

мезгилдеринин, күндүн, түндүн, ар кандай убактарында 

жаратылышты чагылдыруудагы айырма. Пейзаж жанры. Табияттын 

ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар кандай искусство 

материалдарын жана каражаттарды колдонуу. Табияттагы 

имараттар: куштардын уясы, ийиндер,  бал челек, таш бака кабыгы, 

үлүлдүн үй, ж.б.  

Адам, адамдар  ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү ар 

кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы. 

Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө темалары искусстводо. 

Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык сезимдерди жана 

сапаттарын ойготуучу жан дүйнөсү жана көр көм образы: 

боорукердик, мээримдүүлүк, колдоо, камкордук, баатырлык, 

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка  себеп болуучу 

каармандардын сүрөттөрү.  

Искусство  бүгүнкү күндө биздин айланабызда. кооз, ыӊ гайлуу 

жана  көркөмдүү турмуш -тиричилик буюмдарын, транспорт  
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түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство материалдарын жана 

ар кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары. Адамдын күнүмдүк 

турмушундагы,  физикалык чөйрөсүн уюштуруудагы көркөм 

өнөрдүн (пластикалык) ролу жөнүндө түшүнүк. Натрюморт  жанры. 

Имараттар жана сейил парктарын, транспорт, идиш -аяк, эмерек 

жана кийим-кечелерди, китептерди, оюнчуктарды көркөм 

долбоорлоо жана жасалгалоо.  

Көркөм-чыгармачылык иш тажрыйбасы .  Көркөм өнөр, сүрөт 

жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнча ар  кандай 

иш-чараларга катышуу. Сүрөт тартуу,  живопись, айкел, 

декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү.  

Көркөм сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: композиция, 

форма, ритм, сызык, түс, көлөм фактура. Адамдын турмуштук 

предметтик чөйрөсүнүн моделдерин  түзүү. Ийлеп -чаптоо жана 

кагаз пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн 

өздөштүрүү.  

Живописте, сүрөт тартууда, аппликация түзүүдө, көркөм  

долбоорлоодо өз оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 

тандоо жана  пайдалануу. Түс,  тон, композицияны, чийинди, 

мейкиндикти, тактарды, көлөмдү, материалдын фактурасынын   

жардамы менен маанайды чагылдыруу.  

Ар түрдүү көркөм чыгармачылык техникаларды жана 

материалдарды жекече жана жамааттык ишмердүүлүктө 

пайдалануу: коллаж, граттаж,  аппликация, компьютердик  

анимация,  толук масштабдуу мультипликация, кагаз пластикасы, 

гуаши, акварель, пастель,  фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, 

карандаш, сыя,  колдонуучу жана табигый материалдар.  
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Көркөм искусство чыгармаларынын  мазмунун жана 

каражаттарын талкуулоого катышуу, чыгармага ма милесин 

билдирүү.  

 

Жалпы  маданий  жана жалпы эмгек компетенттүүлүгү.   Эмгек, 

өзүн-өзү тейлөө  маданиятынын негиздери  

Кол менен  буюмдарды жасоонун элементардык жалпы 

эрежелери (ыӊгайлуулук, эстетикалык көркөмдүк, бекемдик,  

буюмдардын жана айлана-чөйрө гармониясы). Чийки  заттардын 

булагы катары жаратылышты урматтоо. Чеберлер  жана кесиптер.  

Тапшырманы  талдоо, жумуш ордун уюштуруу, ишинин түрүнө 

жараша, ишти пландаштыруу. Иш ордунда материалдарды жана 

эмгек куралдарын сарамжалдуу бөлүштүрүү, жумуш уба ктысын  

бөлүштүрүү. Маалымат  алуу жана талдоо (окуу китебинен жана 

башка  дидактикалык материалдардан), иш -аракетин уюштурууда 

анын пайдалануу. Ишти көзөмөлдөө жана жүрүшүн өзгөртүү.  

Чакан  топтордо иштөө, кызматташтыкты ишке ашыруу, коомдук 

ролдордун (лидери жана кол алдындагылары) аткарылышы.  

Башталгыч чыгармачыл жана долбоорлоо (долбоор түзүү, 

маалымат жана анын ишке ашыруу). Татаал эмес жамааттык, 

топтук жана жеке долбоорлор. Биргелешкен  иште адамдар 

арасындагы мамилелердин маданияты. Өзүн -өзү сактоо 

жеткиликтүү түрлөрү боюнча иштерди аткаруу, ички иши, б алдар, 

кишилер жана курбуларга жеткиликтүү жардам түрлөрү менен 

камсыз кылуу.  

Ишти аткаруу үчүн материалдарды даярдоо. Материалдарды  

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын декоративдик -көркөмдүк жана 

структуралык өзгөчөлүктөрү боюнча материалдарды тандоо, 
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буюмдун максатына жараша, материалдарды кайра иштетүүдө 

тиешелүү методдорун колдонуу.  

Материалдарды кайра иштетүүдө каражаттар  жана буюмдар 

менен иштөө (колдонулган куралдардын аттарын  билүү), аларды 

сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу үчүн ыкмаларды  ишке 

ашыруу.  

Технологиялык процесстин жүрүшү жөнүндө жалпы 

элестөөлөр: буюмдун  түзүлүшүн жана дайындалышын талдоо; 

практикалык иш-аракеттердин жана технологиялык амалдардын 

ырааттуулугун тегиздөө; материалдарды жана эмгек куралдарын 

тандоо; сарамжалдуу белги; бөлүктөрдү алуу үчүн кай ра иштетүү, 

буюмду  чогултуу,  кооздоо, буюмду иш-аракетте текшерүү;  зарыл 

болгон өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.  

Дене тарбия предметтик аймагы  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн  түшүнүү;  

  коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөк төшүү 

үчүн дене тарбия маанисин  баштапкы  түшүнүктөргө ээ 

болуу;  

  кыймылдардын негизги түрлөрүн  аткаруу боюнча 

тажрыйбаны  өздөштүрүүгө;  

  кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн-өзү кабыл алуу, дене 

тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо 

жөндөмдүүлүгү;  
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  дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;  

  машыгуу учурунда иш-аракеттерди көрсөтүлгөн 

ырааттуулукта кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;  

  машыгуу учурунда кыйынчылыктарга туруштук берүүгө 

түрткү иштеп чыгуу;  

  өз  жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн 

жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;  

  физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын 

ала билүүнү;  

  физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга 

жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;  

  кыймылга жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып кирүү жөндөмү;  

  ишмердүүлүк ыкмасын жана ишинин натыйжасын  айырмалай 

билүү жөндөмүнө;  

  дени сак жана коопсуз жашоону жөндөө, саламаттыкты 

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо 

эрежелерин өздөштүрүү;  

  кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти 

пайдалануу;  

  машыгуу учурунда улуу  адамдар жана курдаштары менен өз 

ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;   

  дене тарбия  сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  
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Дене  тарбия.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.  Дене  тарбия  жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар 

катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү  

жүктөмдөр.   

 Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: сабак 

ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр . Физикалык көнүгүүлөрдүн  

физикалык сапаттардын өсүшүнө  жана физикалык өнүгүүсүнө 

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуу лук.  

Спорттук иш-ыкмалары .   

Өз  алдынча машыгуулар .  Дененин  туура турушуна шарт түзүү 

жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды өнүктүрүү  

үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден соолукту 

чыӊдоо  боюнча иш-чараларды аткаруу; (эртең мененки машыгуу, 

физкультминуткалар).  

 Өз  алдынча оюндар жана оюн -зооктор . Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында 

жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин сактоо. Физикалык 

мыктылык. Дене-бойду туура кармоо, анын  ооруларын алдын алуу 

жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар  
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боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды өнүктүрүү  

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн 

топтому.  Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо 

ишмердүүлүгү . 

Гимнастика.  Уюштуруу командалары жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин  көрсөтмөсү менен жөнөкөй  буйруктарын 

тизмеде аткаруу. Буюмдар менен (гимнастикалык таяктар , 

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :  гимнастикалык эшекке чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр (коопсуз дук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, 

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары. Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, гимнастикалык 

таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, гимнастикалык "эшек", "ат" 

жана башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондо й эле алыска.  

Лыжа  тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу; бурулуу; түшүү, 

көтөрүлүү; токтотуу.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   
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Лыжа окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Жеӊил атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу. Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийи к көтөрүп, 

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку старт 

менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир буттап, 

эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, бийиктикке; 

бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  секирүү.  

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  

Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту 

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол:  

  баскетболчунун турушу;  

  топсуз атайын кыймылдар;  

  топту тосуу;   

  топту сактоо;  

  шакекче  түбүнөн эки колу менен бир жерден топту 

ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир топту 

кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу 

жана тосуу;  

Баскетболдун материал боюнча кыймылдуу  оюндар.  

 

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жаг ынан эки 

колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  
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Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар. Ар  түрдүү элдердин  

кыймылдуу оюндары.  

 

3. 2.3. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

Дүлөй окуучулардын инсандык-коомдук өнүктүрүүгө, аларды 

коомго кошууга  багытталган.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу, биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -салттарын 

камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка, айлана-чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле кылууга тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

Билим берүү уюму  көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил 

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү  

ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы мүмкүн.  
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Балдарды  адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен ок уп кабыл алууну 

педагогикалык уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин, бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу 

үчүн  ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана адеп-

ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү маанилерин 

багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:  

  сабактардын мазмунун жана түзүмүн;  

  окуу жана окуудан тышкаркы иштерге жаш балдардын жана 

биргелешкен ишти уюштуруунун усулдары менен;  

  чоӊдор жана балдар ортосундагы байланыш жана 

кызматташтык мүнөзүн;  

  жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин уюштуруу боюнча 

иш тажрыйбасы;  

  белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу 

үчүн  арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга 

жеке мисал болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн  бардык коомдук катышуучулардын - тарбиянын  
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катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй -

бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар 

кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана 

спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  

  ар бир баланын алган билимин, жүрүм -турум ченемдерин, 

өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга жол берүүчү 

тарбиялык иш-тутумун уюштуруу;  

  тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды 

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы 

ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн 

түзүү.  

3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу процесси Дүлөй окуучуларга  билим берүү 

процессинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат,  жана билим берүүнүн 

жалпы прициптерине (системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоог о 

бир бөлүгү, сабактан тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -

чаралар) жана атайын (бузулуу абалын эске алуу менен, атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган 

анализаторлорго таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) 

принциптерге таянат.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты :  жашоону коргоо, ден 

соолукту сактоо жана бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу 

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,  экологиялык  таза жүрүм-

турумду тарбиялоо.  

 



111 
 

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды окутуу шарттарын  санитардык-гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты камсыз кылуу;  

  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу  психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  

  тышкы дүйнө менен баланын ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө  ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу, чыгармач ыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын  

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын 

денелик, адеп -ахлактык жана руханий ден соолугун 

бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  

  Кыймыл режимин сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 
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мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө б асуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн  өздөштүрүүнүн жүрүшүндө  экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   

   курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш -аракеттерге 

катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу (мектепте жана 

мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча 

иш-чаралардын учурунда ж.б.); табият менен тажрыйбаны 

өркүндөтүүнү камсыз кылуучу ата -энелер (мыйзамдуу 

өкүлдөрү) менен билим берүү уюмунун окутуучуларынын 

курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча биргелешкен иш -

чаралары;  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыпта ндыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология  жумалыгын өткөрүү, сабак -тур, 

сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. Иш -

аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  
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 Сабакта сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча 

жасалган иштердин уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс 

алуунун тартиби, ден соолук сактоо технологиялары, санитардык-

гигиеналык  талаптарды жана ченемдерди өткөрүү жолу м енен 

жүзөгө ашырылат. Сабактан тышкаркы иш-чаралар танапис 

учурундагы  кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек турмуш 

жумасы, саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит 

чыгаруу, күн тартибин  сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, 

медициналык кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу 

ишке ашат.  

Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу 

модели жол инспекторлору менен жолугушуу аркылуу, 

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды  уюштуруу аркылуу ишке 

ашат.  

Билим берүү уюму көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү  

ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы мүмкүн.  

 

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын негизги  

мазмуну.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын 

мазмуну - төмөндөгүдөй милдеттүү түзөтүү  курстары менен 

көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп техникасын өнүктүрүү  

(фронталдык сабактар),  кептик  угууну жана кептин тыбыштык  

тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),  музыкалык - 

ритмикалык сабактары (фронталдык сабак). Бул  тармактын 

мазмуну Билим берүү уюму тарабынан ПМПКнын сунуштарынын, 

ИПР негизинде өз алдынча  толукталышы мүмкүн.  
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Кептик угууну жана кептин тыбыштык  тарабын 

калыптандыруу кептик угууну  өнүктүрүүнүн айкын деӊгээли, 

көрүп-угуу аркылуу  оозеки кепти кабылдоо, мектепке кабыл алуу 

үчүн атайын комплекстүү изилдөө жүргүзүүнүн жүрү шүндө 

алынган ар бир окуучунун кеп деӊгээли , ошондой эле окутуунун 

жыйынтыктарын системалуу мониторинг боюнча ма алыматтардын 

негизинде атайын техникалык ыкмаларды колдонуу менен ишке 

ашырылат (жок дегенде бир жылда, эки, жолу)  

Угуу  сезимдеринин өнүктүрүү үн күчөткүч жабдууларды 

колдонуу менен ишке ашырылат /  бул учурда  басым туруктуу 

жабдууларды пайдалануудан жекече угуучу аппараттарга оойт /  же 

алар жок эле.  

Кептик угууну өнүктүрүү этап-этабы менен иштеп чыгуу, аны 

сүйлөө материалды таануудан  аны айырмалап уккан абалга  өтүүнү 

камтыйт; тааныш сөздөрдүн, сөз айкаштарынын, тексттердин 

материалы менен иштөөдөн, аз тааныш жана тааныш эмес  кептик 

материалга өтүүнү (анын ичинде  бул тексттерге жана диалогдорго 

тиешелүү);  

үн  күчөткүч  жабдууларды  колдонуудан жекече  угуучу 

аппараттардан, материалды кабыл алуу атайын акустикалык 

шарттардан ызы-чууда  кабыл алуудан;  сүйлөөнү "тирүү" үндөн 

кабыл алуудан  сүйлөөнү телефондон, жазылган үндү  кабыл 

алуудан, ж.б.  

Иштин мазмунуна класстык жана мектептен тышкары  

учурлардын типтүү оозеки жагдайларынан алынган фразалардан 

турган диалогдор, монологдор камтылат. Тексттер алгач  толугу 

менен (эки жолу) угууга түздөн -түз берилет, андан  кийин 

сүйлөмдөр сунушталат. Кийинки этабында сөздөр, тексттен чыккан 
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сөз айкаштар туш келди берилип, окуучу угуп кабыл алат, көрсөтмө 

куралга таянып синонимдерди  тандоо аркылуу түшүнүүсү такталат  

ж.б.  Акыркы этапта текстке жооп менен катар тапшырмаларды угуу 

менен аткаруу, тексттин мазмунуна байланыштуу маселелер жеке 

багытталган  суроолор колдонулат, о.э. окуучунун жигердүү  жана 

демилгелүү катышуусу, текстти эркин айтып берүү, диалог 

колдонулат.  

 «Кептик угууну жана кептин тыбыштык тарабын 

калыптандыруу»(жеке сабактар) коррекциялык курсу.  

Мазмунун жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

  кептик угууну калыптандыруу, анын  негизинде оозеки 

кепти жаңы көрүп -угуу арылуу кабылдоону  түзүү жана 

өнүктүрүү;  

  жетишерлик ырааттуу, нормалдуу сүйлөгөн уккан 

адамдардын табигый сүйлөөсүнө жакын түшүнүктүү кепти 

калыптандыруу,  кеп учурунда өзүн көзөмөлдөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу, баарлашууда таб игый 

кептик эмес  каражаттарды  пайдаланууну калыптандыруу;  

  угуу аппаараттарын колдонуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу;  

  оозеки байланыш көндүмдөрүн активдештирүү, кептик 

жүрүм-турумун, анын ичинде өз алдынча ойлорун жана 

сезимдерин билдирүү (сүйлөө өнүктүрүүнүн негизинде), 

калыптаган көндүмдөрүн толук ишке ашыруу үчүн, ар 

кандай окуу жана окуудан тышкаркы учурларды колдонуу, 
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өнөктөшүнө  кепти кабыл  алуудагы кыйынчылыктар  

жөнүндө кабарлоо;  

  окуучулардын оозеки кепти кабыл алуусуна жана ишке 

ашыруусуна өбөлгөсүн өнүктүрүү, окуу жана окуудан 

сырткары иш-чараларынын учурларында баарлашуунун ар 

кандай көндүмдөрүн ишке ашырууну калыптандыруу.  

   

I.  Кептик угууну калыптандыруу .  Угуучу аппараттар 

аркылууугуу, же кохлеардык имплантты колдонуп  сүйлөө 

материалдарын  (сөздөр, сөз айкаштарын, ар түрдүү жанрдагы жана  

стилдеги тексттерди, маектик мүнөздөгү материалды,  окутуу ишине 

байланыштуу жана жалпы билим берүүчү  предметтерди изилдөө  

боюнча)  угуу аркылуу жеке текст бирдиктерин (16 -18 жана андан 

ашык  сүйлөмдөр). Окуучулардын фонематикалык угуусун  иштеп 

чыгуу, "назик" үндөрдү угуп айырмалоо. угуусу начар I жана II   

угуунун бузулуу даражасы бар балдар менен шыбыры сөздөрдү 

угуу боюнча машыгуу өткөрүү.  

Кептик  материалдарды ар кандай шарттарда угуп кабыл алуу:  

-  бир кырдаалда (окутуунун башында мурунтан тектүү 

материал тандап, угуу көнүгүүлөрдүн темасын жарыялап, тексттин 

темасы сөз айкаштарын, же сөздөрдү мисал келтирип);  

-  кырдаалдан тышкары;  

-  ызы-чуудан тышкары жайларда;  

-  табигый шарттарга жакын  учурларда.  

Кептик  материалдарды берүү ыкмалары - окутуучунун үнү аркылуу, 

окуучунун үндөрү менен, электрондук каражаттары менен . 

Кептик эмес үндөрдү жана музыканы кабыл алуу.  
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Кептик угууну  өнүктүрүү ар кандай татаал сөздөрдүн 

материалдары, сөздөрдү ар түрдүү колдонуу жана иштин башка 

түрлөрүн колдонуу менен жүзөгө ашырылат :   

  суроолорго жооп берүү;  

  керектүү сүрөттү кабылдоо жана сөз тандоо;  

  сүрөт менен иштөө;  

  чийме же схема боюнча сөз айкаштарын тандоо;  

  сөздөрдүн санын эсептөөнү сунуштоо, кайталоо;  

  сүйлөм толуктооло; сөздөрдү жаттоо, ошол эле ырааттуулукта 

кайталоо;  

  жок сөздөрдү аныктоо;  

  берилген сүйлөмдөн каталар табуу;  

  сөздүн биринчи тамгасын жаттоо жана алардан жаңы сөз 

түзүү;  

  маалымат сөздөр менен сунуш түзүү;  

  логикалык басым жылган сөздөрдүн сүйлөмдөгү  айырмасы;  

  интонациясы ар кандай сүйлөмдөр ортосундагы айырма;  

  маектин планын түзүү;  

  окуянын бөлүктөрүн угуп айтып берүү, жана окуяны  толук 

айтып берүү.  

 

 

II. Оозеки кептин  айтуу жагын калыптандыруу  

  Дем алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синтагмаларды 

токтоп  бөлүү, текстти айтып берүүдө, сөздүн өзгөрүшүнө жараша 

басым сактоо,  өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,   

аларды тууралоо.  
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Кептик дем алуу .  Чогуу айтуу,  дем чыгаруу, муун,  

сөз,айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн саны, дем баса за рыл 

синтагмаларды токтоп бөлүү  (тууроо менен , тааныш сөз айкаштары 

менен өз алдынча, үлгү боюнча). Текстти окуп жатканда, айтып 

берүүдө синтагмаларды  токтоп туура бөлүү, текстти жаттап айтуу 

учурунда,  өз алдынча кепте.  

 

Үн .  Үндүн  күчүн сөз басымы менен байланыштуу өзгөртүү, 

катуулугун, бийиктигин (туурап жана өзү билип). Үндүн  күчүн, 

катуулугун, бийиктигин суроолуу же илептүүлүгүнө  карата 

өзгөртүү. маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн 

бийиктигин жана күчүн өзгөртүү  тынч (катуу, тынч, шыбырап) 

суроолуу же илептүүлүгүнө байланыштуу, логикалык басымга 

ылайык. Логикалык  басымды суроолор жана жоопторго ылайык (өз 

алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги 

сөздү суроолор жана жооптор менен). Диалогдо,  тексттерде, 

жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо.  Сөздүн формасын  

басымды өзгөртүү аркылуу (кол  -  колдор).  

Тыбыштар  жана алардын  айкалыштары .     Тыбыштар  туура 

айтууну өздөштүрүү: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э;  жана алардын  

айкалыштарын   йа (я), йо (ё), йу (ю), ,  йэ (е) баштапкы абалында 

(алма) жана үндүүлөрдөн кийин (кызыл); үнсүз жана үндүүлөрдөн  

кийин  турумдук жумшартып (кнопка,  жазган);  к, с, ш; я, е, ю, ё  

ажыратуу  белгисинен   кийин; р, ф, х, б, д ;   жумшак үнсүздөр   м, н, 

х, н, ф,  сөздүн аягында.  Туурап жана өз алдынча жумшак 

тыбыштарды айтуу. Өздөштүргөн тыбыштарды  туура эмес 

айтылышын коррекциялоо. Артикуляциясы бирдей болгон 

тыбыштардын айтылышын тактоо. Үндүү  тыбыштардын сөздө 

айтылышын  айырмалоо: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. мурунчул  жана 
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эринчил тыбыштардын айтылышын  :  м-п, м-б , н- т, в-д, н-д  (жана 

алардын  жумшак жубун); Үнсүз  тыбыштардын сөздө айтылышын  

айырмалоо (ышкырык, каткалаӊ,  жумшак  ж.б.)  

  

Сөз.  Сөздөрдү , сүрөттөрдү пайдалануу менен, мугалимдин 

жардамы менен, графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү 

боюнча кайра айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.  

Сөздөрдүн  бирге туура айтылышын, үн түзүмүнө ылайык 

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күчүн, сөздөрдүн ритминин жа на 

ритмикалык контурун тандоо.  

Сөздөрдү түзүмүнө  ылайык,  тааныш сөздөрдү, басымына  жана 

башка ченемдерине жараша өздөштүрүү .  

 «Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.  Эки, үч, төрт, беш муундук 

сөздөрдөн муун санын аныктоо; муун басымын аныктоо. Үндүү 

жана үнсүздөрдү бөлүү; үнсүздөрдү  жумшак жана каткалаӊдарга 

бөлүү. Кепте орфоэпия эрежелерин сактоо.  

 

Фраза.  табигый ылдамдык боюнча сөздөрдүн  жана сөз 

айкаштарынын айтуу; айтылыш  темпин өзгөртүү: жай, суроолуу же 

илептүү (коштоп жана  чагылдырып).  

Окуп жатканда текстти жай, суроолуу же илептүүлүгүнө 

жараша туура айтып берүү. Маекке (чагылдырып жана өз  алдынча) 

мүнөздүү  темп менен сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын 

айтылышы. Диалогдо интонациянын бардык түрлөрүн колдонуу.  

 

 Эркин сүйлөөнү  камсыз кылуу.  

  Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп берүү. Тыбыштарды 

жалгыздатып айтуу;  
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  Мугалимдин артынан  муундарды, сөздөрдү кайталоо; 

муундарга, сөздөргө калтырылган тыбыштарды киргизүү;   

  Сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура тандоо;  

  Сөздөрдөн  сөз айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн түзүү;  

  Ырларды, тексттерди окуу ;  

  Табышмактардын жандырмагын  табуу;  

  Сүрөттөрдү  атоо;  

  Сүрөттөр  тууралуу суроолорго жооп алуу;  

  Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо;  

  Таблицаны алмаштыруу менен иштөө;  

  Сүрөт  окуя (сүрөт сериясы) жана башкалар.  

 «Угууну жана кеп техникасын өнүктүрүү»   коррекциялык 

курсу (фронталдык сабактар).  

Мазмунун жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

 музыкалык аспаптар /  оюнчуктарды үндөрүн угуу 

сезимдерин өнүктүрүү  (барабан, чоор, аккордеон, 

сыбызгы, ж.б.): үндөрдү туруктуу белгиленген  аралыкта 

кабыл алуусун аныктоо;  

  музыкалык аспаптар /  оюнчуктарды үндөрдү укканда 

айырмасы жана таануу;  

 угуу менен үндөрдү өлчөмүн, алардын узактыгын,  ритмин, 

көлөмүн, ыргагын жана  бийиктигин аныктоо;  

 Сөздөрдүн просодикалык компоненттери боюнча иштөөдө 

музыкалык аспаптар/оюнчуктарды үндөрүн  угуу 

сезимдерин пайдалануу (темп, ритм, пауза, сөз, сөз 

айкашындагы интонация);  
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 көрүп-угууну жана угуу сезимдерин оозеки кепти кабыл 

алууда өнүктүрүү, абдан түшүнүктүү жана айтылышы 

өзгөчөлүктөрүн ишке ашырууда сүйлөө материалдарын 

табигый кайра чыгаруу;  

 курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл 

алуу жана оозеки аныктоо: шаардын тур муштук жана 

коомдук мааниси бар  ызы-чууну;  

 жаныбарлар менен канаттуулардын  үндөрүн, 

жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан ызы -

чууну, адамдын физиологиялык жана эмоционалдык абалы 

менен байланышкан үндөрдү;  

  пикир алышуу жана ырдоону, эркек жана аял үнүн таануу 

жана айырмалоо;  

 окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

жүрүшүндө, баарлашууда  курчап турган дүйнөнүн кептик 

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу  тажрыйбаларын колдонуу;  

 I.  Угуу сезимдерин  өнүктүрүү.  

  Кептик жана кептик эмес  үндөрдү угуп кабыл алууну 

өнүктүрүү, кептин ритмикалык жана интонациялык структурасын, 

сөз жана ар кандай үндөрдү угуп кабыл алуу, багыт алуу 

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

  Эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты,  же эки кохлеардык имплантты, окутуу жана 

сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү  кептик 

материалды колдонууда угуп кабыл алуу;  

  Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик 
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мүнөздөгү кептик материалды  угуу аркылуу таануу, 

айырмалай билүү;  

  Окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө баарлашуунун 

мүнөздүү абалдарын чагылдырган диалог жана монологдук 

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

  Туш келди берилген текст маалыматтардан негизги оозеки 

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү, 

сөздөрдү, сөз айкаштарын);  

  Текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго жооп 

алуу жөндөмдүүлүгү;  

  Оозеки айтылган кептик маалыматты кыйынчылык менен 

кабыл алууда, түшүнбөстүктөрдү билдирүү;  

  Баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес контекстиге  таянуу 

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү ;  

  Кептик материалды айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, 

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана 

табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн 

ишке ашыруу аркылуу, баарлашуунун кептик эмес 

каражаттарын колдонуу аркылуу (мимика, денен ин абалын, 

пластиканы ж.б.у.с.),  сүйлөө этикетин сактоо менен;  

  Кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону ишке 

ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде 

сактоо;  

  Кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура  

айтуу, муундарды жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы 

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;  
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  оозеки кептик жүрүм -турумду түзүү;  

   жана  оозеки баарлашууга катышууну каалоону 

калыптандыруу;  

  Музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;  

   үндөрдүн  санын, алардын үнүнүн узактыгын угуу аркылуу 

аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн (чогуу же чогуу эмес), 

темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн (кадимки, катуу, 

тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу айырмалоо жана 

таануу;  

  Окутуу жана сабактан тышкаркы иш-чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик 

мүнөздөгү кептик материалды  угуу, угуп-көрүү аркылуу 

кабыл алуу ;   

  Кептик материалды айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, 

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана 

табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн 

ишке ашыруу аркылуу, баарлашуунун кептик  эмес 

каражаттарын колдонуу аркылуу (мимика, денен ин абалын, 

пластиканы ж.б.у.с.),  сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин 

тыбыштык жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, 

орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  

 

Музыканы угуп кабыл алуу жана  айырмалоо .   

  Музыка жөнүндө баштапкы билимдерди калыптандыруу;  

хордук аткаруу тажрыйбасы; композиторлор жөнүндө 

баштапкы  билимдерди калыптандыруу.  



124 
 

II .  Кеп техникасы Дем  алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда 

синтагмаларды токтоп бөлүү, текстти айтып бе рүүдө, сөздүн 

өзгөрүшүнө жараша басым сактоо, өзүнүн  жана жолдошторунун 

каталарын аныктоо, аларды тууралоо.  

Чогуу айтуу, дем чыгаруу, муун, сөз,  айкаштарынын жана 

сүйлөмдөрдүн саны, дем баса зарыл синтагмаларды токтоп бөлүү 

(тууроо менен, тааныш сөз айкаштары менен өз алдынча, үлгү 

боюнча). Текстти окуп жатканда, айтып берүүдө синт агмаларды  

токтоп туура бөлүү, текстти жаттап айтуу учурунда,  өз алдынча 

кепте.  

 

Музыкалык-ритмикалык сабактар  

Музыканын адам жашоосундагы мааниси, анын маанайына 

адамдын абалына таасири. Музыка  жана музыкалык жанрлардын 

жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багы ттары жөнүндөгү 

жалпы түшүнүк. Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү. Элдик 

музыка салттары. Кыргыз элинин чыгармачылыгы. Музыкалык жана 

акындык фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар, ырым -жырымдар, 

жаӊылмачтар, табышмактар, оюндар. Тарыхый  музыкалык 

образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен 

композиторлорунун Мекен жөнүндө чыгармалары.  

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.  

Музыкалык сабаттын элементтери. Даана жана жакшы 

музыкадагы көркөмдүк жана сүрөттүүлүк. Интонация -адамдын 

ойлорун, сезимдерин билдирүү каражаты, обондуу абалы. 

Музыкалык жана кептик интонация. Окшоштуктары жана 

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыкалык  

көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика, 

тембр, жана башкалар).  
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Музыкалык кеп адамдардын  ортосундагы байланыш, 

сезимдерге таасир этүү каражаты  катары. Композитор - аткаруучу -  

угуучу. Композиторлордун чыгармаларынын музыкалык тил 

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык нота музыкалык кепти 

бекитүүнүн бир жолу катары. Ноталык сабаттын  элементтери.  

Музыканын өнүгүүсү -адамдын ойлорунун, сезимдеринин, 

музыкалык интонациянын, көркөм образдар менен кагылуусу жана 

салыштыруусу. Музыкалык форма түрлөрү музыкалык 

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.  

Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен 

айырмачылык).  

Музыканын көркөм  табияты .   

Музыкалык дүйнөнүн интонациялык байлыгы. Өлкөнүн музыкалык 

жашоосу жөнүндө  жалпы түшүнүк. Балдардын инструменталдык 

жана хор жааматтары, бий жана ыр ансамблдери. Белгилүү 

аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык). Музыкалык театрлар. 

Музыкалык  конкурстар жана фестивалдар. Балдар үчүн музыка: 

радио- жана телепередачалар, видеофильмдер, үн жазуулары (CD, 

DVD). Музыканын түрлөрү: вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, 

хордук, оркестрлик. Балдар, аял, эркек ыр үндөрү.  

 

 

 

3.2.5. Коррекциялык иштин программасы  

Коррекциялык иштин программасы ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү жеке жана (же) психикалык жагынан 

кемчиликтери менен шартталган чектелген окуучуларга өзгөчө  

билим берүү муктаждыктарын аныктоого багытталган; жеке -

багытталган психологиялык -медициналык-педагогикалык жардамды 
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ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучулардын жекече 

өзгөчөлүктөрүн  эсепке алуу менен, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен (ПМПКнын сунуштарына 

ылайык)  ишке ашыруу.  

Түзөтүү жумуштарынын программасы төмөнкү багытт арды 

камтыйт:  

1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

өзгөчө билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун 

жана ишке ашыруу планы менен өз -өзүнчө багытталган иш -

чаралардын тизмеси;  

2) билим берүү  шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларды комплекстүү психологиялык -

педагогикалык-медициналык текшерүүнү жүргүзүү; окуу 

мониторингин жүргүзүү;  

3) түзөтүү иш-чараларын  коррекциялоо.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү 

түзөтүү  курстары менен көрсөтүлгөн: Угуп  кабыл алууну  жана кеп 

техникасын өнүктүрүү (фронталдык сабактар),  кептик угууну жана 

кептин тыбыштык тарабын калыптандыруу (жеке сабактар), 

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).  

  Коррекциялык  -  өнүктүрүүчү иш  -  окуу жана сабактан тышкаркы 

ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону;  

  Комплекстүү  психологиялык-педагогикалык коштоонун жеке 

маршрутун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу ар бир дүлөй 

окуучунун  өзгөчөлүктөрүн жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн 
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изилдөөнүн  жыйынтыгы боюнча, анын ичинде кепти (оозеки 

жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү деӊгээли н, баарлашуу 

көндүмдөрүн ж.б.;   

  о.э. негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, 

жеке өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү , балдар жана кишилер менен 

инсан аралык  мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;    

  атайын (коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) өткөрүү, 

анын ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну  өнүктүрүүгө  

багытталган сабактарды өткөрүү;  

  билим берүү жараянынын бардык катышуучуларын  билим берүү 

жана сабактан тышкаркы иш-чараларды, окуучулардын 

башталгыч билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүү дөгү  

жетишкендиктерин эске алуу менен  уюштуруу жана өткөрүү 

боюнча, билим берүү уюмунда угуусу бузулган жана  угуусу 

нормалдуу балдар менен алардын ата-энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер үчүн  психологиялык жактан 

бейпил айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттарын белгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

Угуусу бузулган окуучунун жана анын  үй-бүлөсү менен 

системалуу өз  ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү, 

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –  агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.  

2.   Диагностикалык иш  дүлөй  окуучулардын  жекече өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын, өнүгүү динамикасын,  негизги 

билим берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн, 

социалдык өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын 
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аныктоо максатында комплекстүү изилдөөнү  жүргүзүүнү 

камтыйт. Талдоо  жүргүзүү боюнча коррекциялык-өнүктүрүүчү  

иштин ийгилигинин анализи жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын 

муктаждыгына, алардын ата -энесинин каалоосуна жараша 

өзгөртүү ишке ашырылат.  

Диагностикалык иш  дүлөй ар бир окуучуну  ар түрдүү адистер 

тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог, психолог, социалдык 

педагог, медициналык кызматкер) комплекстүү изилдөөнүн 

негизинде ишке ашырылат.  

3.Кеӊеш иши   

  Билим берүүнүн  бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору 

менен иштөөнүн жалпы негизги багыттары жөнүндө 

биргелешкен-негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;  

  Окуучулар менен иш алып баруу боюнча жеке че багытталган 

ыкмалардын жана методдорду тандоо боюнча психологиялык, 

медициналык жана педагогикалык колдоо  мугалимдерине 

адистердин кеӊеш  берүүсүн;  

  Түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана 

усулдарын тандап алуу суроолору боюнча үй-бүлөгө кеӊеш 

берүү.  

 

 

4.  Маалыматтык-агартуучу иш   

Окуучуларды окутуу жана тарбия берүүнүн ишинин 

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара 

аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө байланышкан маселелер боюнча 

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке 

ашырууну камтыйт .   
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Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   

  мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү 

өткөрүү;  

  маалыматтык такталарды, басылма жана башка 

материалдарды көркөмдөө;  

  мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин 

жүргүзүү;  

  ата-энелердин элементардык психологиялык 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн  агартуу иштерин 

жүргүзүү.  

 

5. Психологиялык-педагогикалык иш  

  Билим берүү жараянынын бардык катышуучулар үчүн би лим 

берүү уюмунда жана үй -бүлө шартында жайлуу психологиялык 

климатты түзүүгө багытталган;  

  Психологиялык -педагогикалык иш баланын классташтары, ата -

энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле 

калыптандырууга көмөктү камтыйт;  

  Класста/мектепте ички кагылышуусу жана топтор арасындагы 

чыр-чатактардын алдын алуу боюнча иш алып барат; класста 

сезимдик  жайлуу шарттарды камсыз кылуу;  

  Жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты 

алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү иштерде  ийгилик учурун 

камсыз кылуу.  
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3.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  программасы  

Түшүндүрмө кат  

 Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  угуусу  бузулган 

окуучулардын коомдо жашоого  керектүү коомдук тажрыйбага 

жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар системасын алардын 

жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен ден 

соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучулар менен биргеликте 

ар түрдүү иш-чараларды өткөрүү .  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруунун негизги 

милдеттери:  

  Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;  

  сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;  

  окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш 

курагына жана  жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү  

муктаждыктарын  эске алуу;  

  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз 

алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  

  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн   

ар кандай түрлөрүндө  окуучулардын кызыкчылыктарын 

өнүктүрүү;  

   адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын 

айланага жана өзүнө туура баа берүү, эстетикалык 

муктаждыктарын, баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүнү,  кыйынчылыктарды жеӊе билүнү, 

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту, максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  
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  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш 

тажрыйбасын кеӊейтүү,  

  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамилесин 

калыптандыруу;  

  адамдар менен коомдук байланыш  түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү, окучуунун үй -бүлө, билим 

берүү  уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  

  мугалимдер,  улуу балдар, курбу, ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн 

өнүктүрүү ;   

  башка адамдарга ишенимин бекемдөө;  

  ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка 

адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү,  экинчи 

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.  

 

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата-энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун реалдуу шарттарын эсепке алуу 

менен сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү сокур окуучулардын жана 

алардын кадимки өнүгүп  келе жаткан курбуларынын  
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жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  алуу менен 

уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу, мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн уюштурган 

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча билим 

берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу  менен, маданий 

жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлү гү  колдонулат. Сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды улантуу 

үчүн каникул учурунда балдардын жайкы эс алуусун уюштуруучу 

жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык лагерлердин 

сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана кошумча билим 

берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   мүмкүнчүлүктөрү 

колдонулат.  

Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта 

болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан 

тышкаркы программасын иштеп чыгуу боюнча иш -чаралардын 

жумушчу программасы түзүлөт, алар башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкталган негизги билим берүү программасын 

пландаштырылган натыйжаларын  өздөштүрүүгө багытталган  
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3.3. Уюштуруу бөлүгү  

3.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы  билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы билим б ерүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.  

Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  

Окуу планынын милдеттүү  бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө берилген окуу убакытын  

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү уюму билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүл өт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт  (түзөтүү -өнүктүрүүчү 
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аймактын саатары  БББ баскычында окутуунун  бардык 

мөөнөттөрүндө жумасына 5сааттан кем эмес болушу керек).  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим 

берүү уюмунун жергиликтүү актысында белгиленген.  

3.2.2. Башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган 

жалпы билим берүүчү программасын ишке ашыруу үчүн  

шарттардын системасы.  

БББ БЫЖББП ишке ашыруу үчүн  шарттардын системасы 

Стандарттын (мындан ары шарттардын систе масы)  тиешелүү  

талаптарына ылайык иштелип чыгат жана пландаштырылган 

натыйжаларга жетүүнү камсыз кылат.  

 Шарттардын системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле 

коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу  

керек.  

Шарттардын системасы камтышы керек: болгон шарттардын 

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык 

(анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык колдоо); 

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.  

Окуучулардын билим алуусуна коюлган шарттар  үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын а тайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, угуусу  начар окуучулардын, алардын ата -энелери 

үчүн ачыктыгын жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү) 
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окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, 

акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  

Кадрдык шарттарга талаптар  

БЫБЖП  (вариант1.2)  

 

Мугалим-дефектолог (сурдопедагог)  «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик  билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

 

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн  ар кандай 

кесиптеги жана даярдыктагы мугалимдердин кесиптик даярдыгы 

бар адамдар сурдопедагогика жаатында  кайра даярдоодон өтүшү 

керек жана кесиптик кайра даярдоо жөнүндө диплом алыш керек.  

 

Педагогикалык кызматкерлери :  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,  дене тарбияны 

окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, кошумча 

билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү кызмат 

боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим  

(профиль, сапаттары) даярдыгы менен  бирге белгиленген үлгүдөгү 

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

  

Жетектөөчү кызматкерлер  (административдик персонал)  

жогорку кесиптик билими менен бирге  белгиленген үлгүдөгү  

угуусу бузулган балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында 

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  
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  Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу 

жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна ээ, ал 

кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.  

  Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюмунун штаттык жүгүртмөгө 

кошулбаган медициналык жана башка уюмдардын адистери менен 

(дарыгер-сурдолог, психиатр, невропатолог , офтальмолог, ортопед  

ж.б.) медициналык отчетторду алуу жана андан аркы кароодон 

өткөрүү жөнүндө алардын ден соолугунун абалы, дарылоо 

параметрлери, хирургия, медициналык калыбына келтирүү; 

тууралоо (таяныч системасынын бузулуулары бар балдар үчүн, окуу 

куралдарын жана  кохлеардык имплантантты, айнектин, көркөм 

бузулуулар түзөөнүн башка каражаттары, ж.б.) аркылуу тандоо ж.б. 

суроолор боюнча кеӊешмелер уюштурулушу зарыл. Зарыл болсо, 

тийиштүү далилдерди эске алуу менен, тармактык өз ара 

аракеттенүү алкагында ,  окуучуларды медициналык коштоо   ишке 

ашырылат.  

 

 

 

Финансылык  шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен дүлөй ар бир окуучуга мамлекеттик жана 

акысыз билим берүү  мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 

камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  

 Каржылык камсыздоо азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПтын ар бир вариантына аныкталган материалдык -
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техникалык жана кадрдык шарттардын өзгөчөлүгүнө ыл айык 

келүүгө тийиш.  

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Дүлөй окуучу  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө 

жок, курдаштарынын чөйрөсүндө узартылган мөөнөттө 

инклюзивдик билим алат деп божомолдоого болот .   

 

Дүлөй окуучулар үчүн атайын билим берүү муктаждыктарына 

ылайыкташтырылган башталгыч билим берүүнүн  болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим берүүчү программа  

каралышы керек, ал  программаны ишке ашыруу боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз кылуу үчүн:  

1) Дүлөй  окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты  ишке ашыруунун 

жүрүшүндө  программанын структурасына  коррекциялык  

иштин программасын  милдеттүү түрдө киргизүү  адистердин 

атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

 

2)Зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка 

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 

техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү  

коштоочу инженерди) белгиленет;  

 

2) БЖББ БЫЖББПты  жүзөгө ашыруу үчүн Дүлөй окуучулар  үчүн  

мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык атайын 

материалдык-техникалык шарттарды түзүү (атайын окуу 
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китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабд ууларды, 

атайын техникалык каражаттар,  жардамчы шаймандарды 

колдонууга, атайын  компьютердик программалар ж.б.)  

 

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден  соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген бир окуучу үчүн Каржылык  камсыздоону  

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн  окутуу шарттары  эске алынууга 

тийиш.  

Каржылоо  БЖББ БЫЖББПты  ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу мен ен эсептелет.  

 Ошентип, Дүлөй  окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке 

ашыруунун жүрүшүндө бузулуулары жок ар бир окуучуну 

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик 

класска адамдык жана материалдык ресурстарга нормативдик 

чыгымдар, класста психикалык  жана физикалык ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү  чектелген ар бир 2 окуучуга, бүт мектептин 

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  

 

 

Материалдык -техникалык  шарттар  

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү  

аймактарды, ошондой эле сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү  

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.  
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Алыскы иш алып барууну уюштуруу зарыл болсо, адистер 

компьютердик жана аралыкта орнотулган жабдуулардын 

комплектиси менен толук  камсыз болушу керек.  

Маалыматтык колдоо көрсөтүү  дүлөй ар бир окуучуну зарыл 

болгон  ченемдик укуктук базаны  жана билим берүү жараянынын 

катышуучуларына болжолдолгон мүнөздөмөлөрү боюнча билим 

берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.  

Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине 

шарттар түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki 

куралдары, санариптик видеоматериалдар), анын ичинде 

электрондук маалымат ресурстарды,  электрондук билим берүү 

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топто мун, байланыш 

технологияларын,  ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги 

билим берүү программасын өздөштүрүүдө  жакшы жыйынтык 

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды 

колдонуу зарыл.  

Укпай калган жана начар уккан окуучулардын өзгөчөлүктөрүн 

жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук жана билим 

берүү интеграциялоонун айрым түрлөрү  болжолдолот. Бул 

адистердин ортосундагы жогорку  сапаттагы өз ара макулдашуунун 

милдеттүү талап кылат. Ошол жана башка ад истерге өзгөчө 

психология жана коррекциялык педагогика, анын ичинде 

санариптик китепканаларга, порталдар менен сайттарга, аралыктык 

кенеш берүү, квалификациялуу адистердин  жеке пикирин алууга  

кайрылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек. Ошондой эле, анын 

ичинде тармактык ресурстар жана технологиялар ар түрдүү 

тармактарында, эксперттер жана үй -бүлөнүн, адистердин ортосунда 

маалымат алмашууну уюштуруу камсыз кылат.  
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Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

 

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык -

техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:  

1) дүлөй окуучулардын Стандартта белгиленген Башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим  берүү 

программасын өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн;  

төмөнкү шарттарды сактоону:  

1)билим берүү процессинин санитардык-гигиеналык 

ченемдерин (суу үчүн талаптар, канализация, жарык 

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);  

2)турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор, 

дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);  

3)коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу 

орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү, 

ж.б.) болушу;  

4)өрт  жана электр коопсуздугу;  

5)эмгекти  коргоо боюнча талаптар;  

6)өз убагында оңдоо мөөнөтү жана көлөмү.  

7)окуу маалыматтарына, ББ уюмунун ички түзүмдүк   

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.  

 

Билим берүү уюмдары кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

Дүлөй балдар үчүн жеткиликтүү чөйрөнү уюштуруу үчүн 

маанилүү шарт болуп, иш-класста же башка бөлмөдө окуучунун 
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жайгашкан жеринде, жамааттык иш чараларды өткөрүүд,ө  атайын 

алачык же электрондук алып жүрүүчүлөрдөгү басылма түрүндө 

берилген маалыматтык тексттердин, билим жыйындарынын күн 

тартиби  боюнча кошумча маалыматтардын кайталаган үндүк 

маалыматтарды, бөлмөдө добуш деңгээлин контролдоо болуп 

саналат.  

 

Окуунун убакыттык режими  

Дүлөй окуучуларды окутуу 1-сменада уюштурулат. Сабактын 

узактыгы:45 мин.  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

Чарчоонун  алдын алуу максатында  иш жөндөмдүүлүгү 

оптималдуу болушу үчүн жумасына 1 жолу  шаршемби  же бейшемби 

күнү жеңилдетилген окуу күнү  болушу керек.  

Сабакта  окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан 

башка класстарга 40 мүнөттөн ашпоого тийиш. Сабактардын 

ортосундагы танапистин узактыгы 10 мүнөттөн кем эмес.  

  Ар бир сабактын ортосунда дене тарбия мүнөттөрү 

өткөрүлүшү  зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө жана   

дене калыбын коррекциялоого багытталган. Мындан тышкары, дене 

тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун жандантууга жана чыңалуусун 

жоюш үчүн  зарыл көнүгүүлөр киргизилет). Укпай калган жана 

начар уккан окуучуларды психологиялык-медициналык-

педагогикалык  колдоо сабактарда жана сабактардан тышкары 

убакытта төмөнкү адистер тарабынан жүзөгө ашырылат: 

мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо адист ери (педиатр-

дарыгер, дарыгер –сурдолог,  медайым).  
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Иш ордун уюштуруу  

Дүлөй окуучунун  партасы, бала отуруп мугалимдин  жана өз 

классташтарынын  жүзүн көрө  алган абалда турушу керек. Баланын 

жумуш ордуна жарык жакшы берилиши керек. Партадан  доскада  

жайгашкан маалыматка, маалымат  такталарына түздөн-түз эркин 

мүмкүнчүлүк керек.  

Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер  мугалимдин кошумча 

жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу   атайын 

турак орнотулушу зарыл.  

Окуу ордун  уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,  

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулар дын 

бардыгы эске алынат. Көрүү жөндөмдүүлүгү начар укпай  калган 

жана начар уккан  окуучунун  иш орду офтальмологтун 

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында 

бузулуулары бар укпай калган жана начар уккан  окуучунун  иш орду   

атайын жабдылган болушу керек.  

 

 

 

 

4.  ДҮЛӨЙ  ОКУУЧУЛАР  ҮЧҮН БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН БОЛЖОЛДУУ ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН ЖАЛПЫ 

БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫ   

(Вариант 1.3.)  

4.1. Максаттуу бөлүм  

4.1.1. Түшүндүрмө кат  

Программанын 1.3 - варианты боюнча инклюзивдик билим 

берүү чөйрөсүндө  окуп жаткан окуучулардын  акыркы жетишүү 
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үчүн  талаптар бардык баскычтарында дени сак курдаштарынын 

акыркы жетишкендиктерине жана окутуунун  акырына карата абал 

боюнча талаптарга жооп бербейт.  

Окутуунун жыйынтыгын баалоодо балдардын өнүгүшүндөгү 

өзгөчөлүктөргө  байланыштуу жетишээрлик табигый 

кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин эстен чыгарбаганыбыз 

маанилүү, бирок, жалпысынан, алардын окуп -үйрөнүүсү жана 

өнүктүрүү ийгиликсиз катары кароого болбойт.  

Программанын 1.3 вариантында  улам олуттуу аргасыз 

жөнөкөйлөтүлгөн  окутуу жана тарбиялоо, ошондой эле окуучуга 

ылайыкташтыруу мүмкүн болушунча көп жана дени сак курдаштары 

менен өз тажрыйбасын жана өз ара чектөө, бир к ыйла татаал 

коомдук  чөйрөгө киргизүү өзгөчө ишти талап кылат.  

Бул вариант өнүктүрүү боюнча олуттуу жылыштар бар болсо 

угуусу начар жана укпай калган баланы окутуунун 2.2.  вариантына 

которсо болот Стандартка ылайык бул топтогу окуучулардын 

башталгыч  жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден - 

соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине туура келбейт, билимди 

пролонгацияланган (узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп 

болжолдойт.  

Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)  иштеп чыгууда 

жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн 

төмөнкү негизги милдеттерди  чечүүнү карайт:  

   акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучунун  адептик   өнүгүүсүн, жалпы маданиятын 

калыптандыруу;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   угуусу    бузулган   

окуучуну  инсандык өнүктүрүү;  



144 
 

  акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу бузулган 

окуучунун  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын 

канааттандыруу;  

 окуу сабактарын, коррекциялык- өнүктүрүүчү  курстарды 

өздөштүрүүсүндө, жекече өзгөчөлүктөрүн  жана 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен пландаштырылган 

натыйжаларга  жетишүү;  

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө  түрткү берүү;  

 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу бузулган 

окуучунун  таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн 

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүсүнө  терс таасирин минимизациялоо;  

 Башталгыч жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылуу;  

 жалпы башталгыч жана негизги жалпы билим берүү 

ырааттуулугун камсыздоо;  

 билим берүү процессинде иштиктүү  типтеги заманбап билим 

берүү каражаттарды жана  коррекциялоо каражаттарын 

пайдалануу;  

  клуб, секция, студия системасын колдонуу менен  коомдук 

пайдалуу иштерин жүргүзүү, комдук–пайдалуу 

ишмердүүлүгүн,  спорттук–ден соолукту чыңдоо иштерин 

уюштуруу, окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

 Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 
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коомчулуктун мектептин ички социалдык чөйрөсүн  

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу бузулган  

окуучулар  коомдук тажрыйбаны окуу предметтерин изилдөө 

процессинде түзөтүү - өнүктүрүү  курстардын жүрүшүндө 

топтоо мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу.  

Дүлөй окуучулардын  психологиялык-педагогикалык 

мүнөздөмөсү  

Программанын 1.3 варианты  акыл-эсинде жеӊил артта калуусу 

бар (интеллектиси бузулган), психикалык  өнүгүүсү кечеӊдеген 

жана көрүү жөндөмдүүлүгү начар, церебралдык шал оорусу менен 

жабыркаган   (ДЦП) дүлөй  окуучуларга   билим берүү үчүн иштелип 

чыккан.   

Эки же андан ашык бузулууга ээ  болгон окуучуларды 

өнүктүрүү - бир кыйла татаал, анткени ар бир алгачкы бузулуу  

экинчи бузулуулар менен комплексте  болот, бул бузулуулардын 

жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана  ордун толтурууга тоскоолдук 

кылат. Бул, өз кезегинде, окуучулардын  билим шарттарына 

көнүүсүн  жана негизги баштапкы билим билим берүү 

ылайыкташтырылган программаларын өздөштүрүү  натыйжалары 

жетишүүнү кыйындатат жана билим алуунун  өзгөчө 

муктаждыктарын шарттайт. Ошондуктан бул балдарды окутууда  

полифункционалдык билим берүү  чөйрөсүн түзүүнү,  

педагогикалык мейкиндикти уюштуруунун өзгөчө  шарттарын  талап 

кылат.  

4.1.2.  Дүлөй окуучуларга жалпы башталгыч билим берүүнүн  

болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн  

программасын өздөштүрүүсүнүн күтүлүүчү  натыйжалары  
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(вариант 1.3.)  

Күтүлүүчү  натыйжалардын  түзүмүндө инсандык 

жыйынтыктарга негизги орун берилет,  себеби, алар коомдук жана 

маданий тажрыйба өздөштүрүү үчүн зарыл болгон татаал жашоо 

компетенцияларын камсыз  кылгандыгына байланыштуу болот.  

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  дүлөй  окуучулар  (акыл-эс 

бузулуулары бар) окуучулардын өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен  

 

Филология  

Кыргыз/ орус  тили  

Башталгыч билим берүү  баскычында Филология  предметтик 

аймагы «Сөз  өстүрүү»; «Окуу»; «Жазуу» (1 -2 класстарда) 

предметтеринен турат жана   төмөнкү  предметтик  жыйынтыктарды 

калыптандырууга багытталган  

  окуучулардын чондор менен (мугалим менен)  баарлашууга 

муктаждыгын калыптандыруу, маанисин түшүнүүнү;  

  өтүнүч, суроо менен кайрылуу мүмкүнчүлүгүн түзүү;  

  иштин аткарылгандыгы тууралуу, ишти улантуу үчүн  уруксат 

алуу үчүн иш-аракеттер  тууралуу пикир үйрөнүү.  

   

 Окуу.  

  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  текст менен иштөө жана кептик ыктарды калыптандыруу: 

окулганды чындык менен тууралоо, буюмдар менен, сүрөттөр 

менен;  

  окулган текстке тийиштүү реакция окутуу: кубануу, кайгыруу 

ж.б.;  

  окулгандын мазмунун жеткиликтүү вербалдык жана вербалдык 

эмес каражаттар менен бере билүү жөндөмдүүлүгү;  
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  китепте багыт алуу  жөндөмү: текстти көрсөтүлгөн беттен 

табуу, атын, авторун көрсөтүү;  

 

 Математика  

  сандар, өлчөмдөр жана геометриялык фигуралар  тууралуу 

баштапкы математикалык билимдерди буюмдарды сүрөттөп 

жана түшүндүрүү,  жараяндарды, кубулуштарды, ошондой эле 

алардын сандык жана мейкиндик мамилелерине баа берүү 

катары колдонуу;  

  ченөө, саноо, өлчөө, баалоо негиздерин өздөштүрүү;  

  окуу-таанып билүү жана маалыматтык,  күнүмдүк жана 

кесиптик маселелерди чечүү үчүн  жөнөкөй  математикалык 

билимдерди  колдонуу.  

 

Коом таануу жана табият таануу  

  жандуу жана жансыз жаратылыш объектилерин жана 

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;  

  жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып, изилденген 

объектилердин жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

  чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.  

  Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктоо;  

  Сакталган анализаторлордун жашоодо  зарылдыгын түшүнүү.  
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Искусство  

 Эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү "сулуу" жана "сулуу 

эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту көрө билүү 

жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын  сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;  

  ар түрдүү  көркөм иш-чаралар боюнча башталгыч 

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр; мейкиндикте 

жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам түзүү 

көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра 

билүүнү;  

 

Дене тарбия  

  Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар 

кандай формаларын  жүзөгө ашыруунун системасы катары.  

  Физикалык көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана 

өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши.  

  Дене-бойду жана негизги физикалык сапаттарын өнүктүрүү 

менен байланышы. Негизги физикалык сапаттарын 

мүнөздөмөсү: күч, ылдамдыкты, чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк 

жана тең салмактуулук.  

 

 

 



149 
 

Технологиялар  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден,  чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.) жөндөмдүүлүктөрү;  

  тапшырмага ылайык өндүрүү  үчүн материалдарды тандап алуу 

мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү;  

  коопсуздук талаптарын  жана санитардык талаптарды билүү;  

 

4.1.3. Дүлөй  окуучулардын башталгыч билим берүү  боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн белгиленген жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы  

 

Акыл-эсинде бузулуулары  бар  дүлөй окуучулардын БББ 

ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы инсандык 

жыйынтыктары бааланбайт.  

Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин баалоо 

толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн) пикирин 

эске алуу керек, анткени баалоонун маанилүү параметри 

окуучулардын ар кандай коомдук чөйрөлөрдө (мектеп, үй -бүлө), 

күндөлүк турмушунда, өз даярдыгын жана жөндөмдүүл үгүн  

көрсөтүүсү болуп  саналат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу бузулган  

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерине баа берүү жолдорун аныктоодо  төмөнкү 

принциптерге таянууга максаттуу:  
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  өнүгүүүнүн  жекече жана типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

окуучулардын атайын билим алуу муктаждыктарына жараша  

баалоону чектөө;  

  окуучулардын психикалык жана коомдук өнүгүүс үн, жеке 

шыгын, мүмкүнчүлүктөрүндөгү  өзгөрүүлөрдү изилдөө менен, 

жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;  

  окуучулар үчүн  БББ ЖББЫБПтын мазмунунун өздөштүрүү  

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо  өлчөө  

параметрлерди, критерийлерди  жана инструменттердин 

биримдиги калыс баалоону камсыз кыла алат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

окуучулардын жетишкендиктерин  баалоо жүргүзүүдө билим берүү 

иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле  кылуу, баа берүү 

үчүн  эки топтогу күтүлгөн натыйжаларга жетүүгө  жол берет :  

инсандык,  жана предметтик.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерин баалоо сокур окуучулардын өзүнчө  предметтер 

боюнча, коррекциялык -өнүктүрүү  аймактын курстары боюнча  

пландаштырылган натыйжаларга жетишүү болуп саналат.  

Окуу предметтерин өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик жыйынтыктарды 

баалоо системасы, окуучулардын  билим алуу жетишкендиктеринин 

динамикасын баалоону камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин 

өнүгүүнү  баалоо менен предметтик мазмунду  өздөштүрүү  

денгээлин  баалоону камтыйт.  

  Окуу  сабактарын өздөштүрүү  менен байланышкан предметтик 

натыйжаларга баа берүү объектиси, андан ары күнүмдүк жашоо 

шартка көнүү боюнча окуучулардын  окуу-таанып билүү, окуу-

практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.  
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 Жыйынтыктоо баалоо  сабактагы кыймылдарды  ийгиликтүү 

өздөштүрүүсүн  контролдоо менен чектелет.  

Жыйынтык  баага предметтер боюнча  натыйжалар чыгарылат, 

алар  билим берүүнүн  кийинки баскычка  өтүү  мүмкүнчүлүгү 

жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат  

 

 

4.2. Мазмундуу  бөлүм  

4.2.1. Жалпы негизги  окуу иш-аракеттерин калыптандыруу 

программасы (вариант 1.3.) 

 

Программа интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган дүлөй 

окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк жана 

коммуникативдик иш -аракеттерин калыптандырууга багытталган.  

 

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн, 

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна, окуучулардын  

таанып билүү жана билим берүү максаттарын  өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  

1. Инсандык жалпы окуу иш -аракеттери баланын 

«окуучу» ролун кабыл алууга даярдоону камсыз кылат, 

окуучуга жеткиликтүү ролдук функцияларды  түшүнүүнү жана 

окуу процессинин мазмунуна жана уюштурулушуна 

кызыгуунун негизинде кошулууну  камсыз кылат.  
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2. Коммуникативдик жалпы окуу  иш-аракеттер  окутуу 

процессинде курдаштары жана чоӊдор  менен  пикир алышуу 

жөндөмдүүлүгүн камтыйт.  

Билим  алуунун ар кандай учурларында окуу иш -аракеттеринин 

тобун колдоно алуу, алардын калыптанышынын көрсөткүчү болуп 

эсептелет.  

 

Негизги окуу иш-аракеттеринин  мүнөздөмөсү  

Инсандык окуу  иш-аракеттери .   

  Инсандык окуу иш-аракеттери мектепке карата оң маанай, 

окуучунун ички абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү 

учурларына багыт алуу жана "окуучу" ролун кабыл алуу;   

  коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди камтыган 

окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

  билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары; сезүү -кабылдоо ишине муктаждыкты  

өнүктүрүү, окутуу маселелерин сезип кабылдоо үчүн тиешелүү 

ыкмаларды колдонуу жөндөмү;  

  мугалимдердин, балдардын, ата-энелердин баалоосун  түшүнүү 

боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин  себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

  коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

   негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

  сергек жашоого даяр болуу;  
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Коммуникативдик окуу  иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр менен  

көрсөтүлгөн:   

  жупта,  үчтөн, жааматта (мугалим -окуучу, окуучу- окуучу, 

окуучу  -  үчтөн, окуучулар);   

  чоңдорго жардам сурап  кайрылуу, ар кандай коомдук 

учурларда  курдаштары менен кызматташуу.  

  Өтүнүч ,  каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. 

Мугалимдин  тапшырмасы боюнча же  өз а лдынча кимдир 

бирөөгө кайрылуу;  

 

Жөнгө  салуучу окуу иш-аракеттери   

Төмөнкү  көндүмдөр менен көрсөтүлгөн:   

 «сабак»,  «танапис» түшүнүктөрүн окуу маселесин кабыл алуу 

жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында иш-аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык  иш-аракеттерин аткаруу;   

 иш-аракеттерди жүзөгө ашыруунун тууралыгын баалоо;  

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана  башкалардын 

сунуштарын жана баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 иш-аракет аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасоо;  

 зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  
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Таанып билүү окуу иш-аракеттери  төмөнкү ыктар менен 

көрсөтүлгөн:  

  маселелерди чечүү үчүн белги-симвоолдук каражаттарды 

пайдалануу;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;  

  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына ээ 

болуу;  

  билимдерин жана көндүмдөрүн вербализмин алдын алуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ болуу.  

 

Жалпы окуу иш-аракеттерин калыптандыруу,  окуучулардын жалпы 

маданиятын, баалуулук -инсандык, таанып билүүсүнүн өнүгүү 

маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу, сабактан тышкаркы иш -

чараларда жана сабактарда, коррекциялык- өнүктүрүүчү  аймактын   

курстарында  ишке ашырылат.  

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу  иш-

аракеттерин калыптандыруу окуу сабактарында жана 

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактардын  курстарында, сабактан 

тышкары жана мектептик ишмердикте  ишке ашырылат.  

4.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык-өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын программасы  

Кыргыз/орус тили  

Окуу сабактарынын программалары  дүлөй  акыл эси жеӊил 

артта калган  (интеллектуалдык бузулуулары бар) окуучулардын 

БББ ЖББЫБПты  өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга 

жетишүүнү камсыз кылышы керек.  
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  Окутуу балдардын ар кандай ишмердигинин түрлөрүн, 

өнүктүрүү жана балдардын баарлашууга муктаждыгын колдонуу 

шартында калыптандырууну  камтыйт.  

Кепти өнүктүрүү  ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүн 

уюштуруу, ошол эле учурда, оозеки сүйлөө кебинин лексикалык,  

грамматикалык жана фонетикалык  тарабын калыптандыруу 

процессинде жүзөгө ашырылат. сөз  өнүктүрүү боюнча иш кеп 

ишмердүүлүгүн   ар кандай формаларында калыптандыруу (оозеки, 

оозеки-дактилдик, жазуу) позициясында каралат.  

Кенже окуучуларды тилге коррекциялык окутуунун  

артыкчылыктуу багыты болуп кеп ишмердүүлүгүнүн калыптанышы 

жана тил жөндөмдүүлүгүн, кептик  жүрүм -турумун өнүктүрүү 

болуп саналат,  

Кептин  грамматикалык түзүлүшүн үйрөтүү, негизинен экинчи 

класста балдардын тилди  иш жүзүндө өздөштүрүү менен ишке 

ашырылат.  

   Окуучулардын тил жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү атайын 

көңүл бурууну талап кылат. Башталгыч  класстарда билим берүүнүн 

негизги милдети кептик жүрүм-турумду түзүү болуп саналат, бул 

иш башкалар менен кептик активдүүлүктү калыптандыруу, айлана- 

чөйрөдөгүлөр  менен баарлашууга каалоо жана жөндөмдүү болуп, 

оозеки айтылган сөздөрдүн негизинде маалыматты кабыл алуу жана 

ага жооп берүү процессинде ишке ашырылат. сүйлөө  ишмердигине  

окутуу анын ар кандай түрлөрүн түзүүнү  камсыз кылышы керек: 

сүйлөө (маек жана монолог кеби), жазуу, окуу, угуу (жеткиликтүү 

болгон чектерде). Сүйлөө ишмердигинин ар бир түрүн  өздөштүрүү 

балдардын сүйлөө муктаждыктарын, кепке умтулуусун 
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калыптандырууну, сүйлөөнү пландоого окутууну, аны ишке 

ашыруунун ыкмаларын жана каражаттарын тандоо боюнчаыктарды 

түзүүнү талап кылат.  

Окуучулардын кебин өнүктүрүүнүн натыйжалуулугунун  шарты 

билим берүү процессинде  тил үйрөнүү үчүн ар кандай ыкмаларды 

колдонуу болуп саналат.Жаңы  сөз менен таанышуу (сөз айкашынын 

жаңы түрү менен) белгилүү бир сөздөрдү (сөз айкаштары сыяктуу) 

колдонууну талап кылган кырдаалдарда, предметтик -практикалык 

ишмердүүлүктүн шартында, ишке ашырылат. Кептик материалды 

өздөштүрүү жана  бышыктоонун билим алуу процессинин  ар кандай 

түрлөрүндө  көптөгөн кайталоо менен, сөз өстүрүү, окуу жана 

математика  сабактарында жүргүзүлөт.  

Заманбап билим берүү уюму акыл -эс бузулуулары бар дүлөй 

балдарды окутууда  жайлуу билим берүү чөйрөсүн  түзүү үчүн, 

жетишерлик көп тармактуу билим берүү компоненттерине ээ  

болушу керек. Мындай шартта,  мүмкүн, маанилүү күнүмдүк 

түшүнүктөр айрым активдүү сөздүк запасын түзүү үчүн, ошондой 

эле балдардын буттары -бул категорияга демилгелүү сөз бир аз 

өлчөмдө. Бул учурда, билим берүү ийгилиги сүйлөө материалдык 

көлөмүн кыскартуу, ошондой эле ар кандай билим берүү 

жагдайларды, анын кайталанышын тез -тез уюштуруу менен камсыз 

кылынат. Дүлөй окуучулардын кептик  өнүгүүсүнүн натыйжалуу 

педагогикалык  зарыл шарты болуп тил үйрөнүү үчүн  ар түрдүү 

ыкмаларды колдонуу, анын ичинен окуучуларга жекече мамиле  

болуп саналат.  
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Жазуу . 

Сабаттуулукту өздөштүрүү, кептин негизги  ар кандай 

түрлөрүн жана алардын колдонуу эрежелерин өздөштүрүү. 

Материалдын ичинде сабаттуу өз алдынча кепти өздөштүрүү. Басма  

тамгаларды жана алардын дактилологиялык  белгилерин окутуу 

программасы боюнча тыбыштардын  үйрөнүү кезегине ылайык  

өздөштүрүү.  

Алиппенин кесилген тамгаларынан  сөз өстүрүү боюнча 

сабактарда (сөз белгинин үлгүсү боюнча) окуган предметтерди 

жана кубулуштарды чагылдырган сүрөттөргө жазуу түзүү. 

Алиппенин  кесилген тамгаларынан сөздөрдү түзүү (1, 2, 3 -  

муундан турган).  

Алиппенин кесилген тамгаларынан  сөздөн  калтырылган  

тамганы таануу  жана киргизүү жөндөмдүүлүгү (сөз үлгүсү  боюнча). 

аларга таяк жана түрдүү түстөрдүн талчаларынан дубликаттарын 

тандоо менен түз сызыктардын жана калыптардын жөнөкөй сөз 

айкаштарын чыгаруу жана түзүү.  Манжалардын, колдун 

кыймылдарын макулдаштыруу жана өнүктүрүү. Ийлеп -чаптоо, 

кабаттоо жана түз сызыктар  боюнча кайчы менен кагазды кесүү. 

Ичке таяк, түстүү саман, кагаз тилкесине н фигураларды түзүү. 

Мозаика менен оюндар. Колдун майда моторикасын  өнүктүрүү.  

 Туура жазуу көндүмдөрү: отуруу, дептер, калем, карандаш 

орду. Контуру боюнча геометриялык формалар га окшош 

буюмдарды схематикалык чийүү.  

Жөнөкөй тамгалардан кыйла татаал тамгаларды жазууга 

окутуу.  

  Жазуу техникасын өздөштүрүү;   
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  текстти көчүрүү; ката таап, аларды оӊдоо;  

  жазуу кебин баарлашуу жана окутуу каражаты катары 

колдонуу  

Сөз өстүрүү .   

 

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда  ким менен, эмне 

максат менен баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү ке пти 

практикалык өздөштүрүү. Өз пикирин билдирүү. Окуу 

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук ж ооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки жана жазуу түрүндө суроо-жооп  

диалогун түзүү. Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки айтууну иш жүзүндө өздөштүрүү.  

 

Сюжеттик сүрөткө суроолордун жардамы менен жооп түзүү 

жана жазуу (суроолор, сүйлөмдөр түрүндө);  

 

Даяр план менен сюжеттик окуя түзүү (суроолор, жай 

сүйлөмдөр  түрүндө). Аӊгемелерге сүрөттөө элементтерин 

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп түзүү (окуу жана 

ишкер тилинин спецификасы).  

 

Грамматика курсунун программасынан терминология толугу 

менен алынып салынат. Балдар  тилдин грамматикалык жагын 

практикалык жол менен өздөштүрүшөт.  
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1. Окуу.  

 

Чыгарма үстүндө  иштин болжолдуу жүрүшү камтыйт:  

окуучуларга жаңы текстти өз алдынча  окуп берүүгө сунуштоо;  

тексттин мазмунун балдардын сүрөттөрү түрүндө аппликация  

жана моделдерди даярдоо, суроолоорго жооп берүү, текст боюнча 

сүйлөшүүлөрдү (текст менен  сүрөттөрдү, моделдерди салыштыруу, 

тандалма окуу ж.б .) .   

талдоодо, бир эле мезгилде окуунун көркөмдүгүн 

калыптандыруу, окуп айтып берүүнү үйрөтүү (тексттердин баарын 

эмес) .  

Класстан окуп үйрөнүү, өз алдынча окуу  менен коштолот, ал 

балдардын жалпы жана кептик өнүктүрүү боюнча, китепке 

кызыгууну өнүктүрүү боюнча ишти  толуктайт.  

 

 

4. Предметтик -практикалык окутуу  

Предметтик-практикалык иш -сүйлөө ишинин негиздерин 

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу 

сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз 

менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучу нун 

демилгелүү ишке аша турган  активдүү ой ишине дем берет.  

Иши  жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,  жардам сурап 

кайрылуу, планын түзүү,  шеригинин чыгармачыл ишин баалоо (баа 

берүү үчүн планды колдонуу, схемалардын пайдалануу, сигнал 

(окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети жана 
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башка көрүнөө каймана каражаттары, анын ичинде; ар кандай 

татаалдыктагы модель үлгүлөрү)  сөздөрү.  

Мугалимдин тапшырмасын түшүнүү  жана аткаруу. 

Мугалимдин суроолоруна жооп  берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор 

менен мугалимге жана курдаштарына  менен кайрырлуу.  

Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу. 

жумуш кылууга каалоосун билдирүү, ишин аяктоосун билдирүү. 

Оозеки  жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча  жамааттык 

ишти жүзөгө ашыруу. Ондүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун  

өлчөмүн аныктоо жана атоо.  

Жардамды  төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат:  

 Окуу ишин пландаштыруу боюнча көмөк көрсөтүү;  

 окутуу иш учурунда кошумча нускама;  

 Маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлгүлөрүн камсыз 

кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин 

стимулдаштыруу;  

 Илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү.  

Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн  көзөмөлдөө ар 

кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи 

кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу картала рына, андан 

кийин  өз алдынча куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз 

ара башкаруу.  

 

Математика.  

Математиканын баштапкы негиздерин өздөштүрүү  

мүмкүндүгүн алышат, мейкиндиктик элестетүүлөрүн жана 
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математикалык кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ 

болушат, математикалык цифраларды жана белгилерди жазууну 

үйрөнүшөт.  

"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында,  акыл -

эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу бузулган  окуучулар  микро 

жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү, сезүү 

тажрыйбасын байытууга,  багытталган жөндөмдүүлүктөрүн 

өздөштүрүшөт.  

Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -бири менен 

белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин жайгашуусуну 

сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болушат. Окуучуларда 

предметтердин көлөмү, түзүлүшү, саны, мейкиндиктик абалы жа на 

аларды чийүү - өлчөө амалдары  жөнүндө конкреттүү элестөөлөрү 

калыптанат.  

  Сандык тизмекти түзгөн  мыйзам ченемдүүлүктү -эрежени 

аныктоо жөндөмдүүлүгү, ошондой эле алдын ала  

берилген суммасына же өз алдынча тандалган эреже 

боюнча сандык бир катарды түзүү (азайтуу/ бир нече 

бирдиктерге чоӊойтуу, сандын бир нечеге эсеге өсүшү / 

азайышы);  

  Көлөмдөрдүн (убакыт, узундук, масса)  негизги 

бирдиктерин (килограмм —  грамм; саат —  минута, 

минута —  секунда; метр —  дециметр, дециметр —  

сантиметр, метр —  сантиметр, сантиметр —  миллиметр) 

жана алардын ортосундагы  мамилелерди колдонуу менен 

жазылган сандарды, көлөмдөрдү окуганды, жазууну, 

салыштырууну;  

  сандарды кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү 

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын  алгоритмин  
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кошуу жана көбөйтүү жадыбалдарын колдонуу аркылуу 

жүзөгө ашыруу; математикалык туюнтмаларды окуганды, 

сандык  туюнтманын маанисин эсептегенди;көлөмдөр 

менен амалдарды аткарууну;  

  арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу 

жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;  

  тексттик маселелерди арифметикалы жол менен чыгаруу;  

  маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара 

байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун 

ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо иш -аракетин 

түшүндүрүү;  

  окуу маселелерин жана күнүмдүк  турмушубуз менен 

байланышкан  маселелерди арифметикалык жол менен 

чыгаруу;  

  геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу (чекит, 

сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук,  үч бурчтук, тик бурчтук, 

төрт бурчтук, айлана, тегерек.  

 

 

 

 

Окутуунун мазмуну  

1-класс  

Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

1ден 10го чейинки сандар. Сан курамы. 2ден 9га чейинки 

сандардын курамы. Сандарды салыштыруу, сандардын ортосундагы 

мамилелерди жазуу. Сандык барабардык жана барабарсызд ык.  

Сандардын тизмеги. Мурунку санга 1ди кошуу менен кийинки 

санды алуу, кемитүү аркылуу өткөн сандан 1ди алууга даярдоо.   
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Арифметикалык амалдар .   

Онго чейинки сандарды  кошуу жана кемитүү. Заттардын 

топторун (кошуу) бүтүнгө  бириктирүү. Заттардын топторунан 

(бөлүктөрүнүн) бир  бүтүндөн алуу (кемитүү). Кошуу  жана 

кемитүүнүн  компоненттери. Компоненттин  өзгөрүүсүнө ылайык, 

кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү. К ошуу жана кемитүү 

амалдарынын ортосундагы мамилелери.  

Кошуунун  которуу касиети.  

 

Көлөмдөр жана аларды өлчөө.  

Көлөмдөр: узундук, салмак, көлөм жана аларды өлчөө. 

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.  

Геометриянын   элементтери.  Мейкиндик  жана түздүктө багыт 

алуу, "жогорку", "төмөнкү", "жогору", "төмөнкү", "арасында", 

"сол", "туура", "орто" ж.б.  Чекит.   

 

2-класс   

Сандар жана  көлөмдөр. Заттардын саны.  0дөн 20га чейинки 

сандар. Ондук. Эки  орундуу сандарды атоо жана пайда кылуу. Эки  

орундуу сан моделдери. Сандарды  окуу жана жазуу. Убакыт 

бирдиги (сутка, таң, кеч, түн, жума, ай, жзыл,12 ай, 4 жыл мезгили)  

 

Арифметикалык амалдар .  Сандарды  кошуу жана кемитүү. Кошуу  

жана кемитүү амалдары. Кошуу  жана кемитүү  амалдарынын 

ортосундагы мамилелер. Кошуунун жадыбалы. Арифметикалык 

амалдан белгисиз компонентин табуу.  

Кошуу  жана кемитүү амалдарынын касиеттери.  
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Тексттик маселелер .  Арифметикалык жол менен тексттик 

маселелерди чыгаруу. Жөнөкөй тексттик маселелер: кошуу, 

кемитүү,  "…  эсе   азайтуу", ".. .га чоӊ", ".. .  ге аз". Маселелерди 

моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер. Маселени 

чыгарууну пландаштыруу.  

 

Мейкиндик мамилелер .  Геометриялык  фигуралар.   Заттардын 

мейкиндикте жана түздүктө жайгашышы (жогор у, ылдый, онго -

солго, арасында, ортосунда, өйдө -төмөн, жакын -алыс). 

Геометриянын элементтери. Түздүк. Жалпак жана көлөмдүү 

фигуралар. Геометриялык  фигураларды белгилөө. Геометриялык  

фигураларды  курчап турган айланада.  

 

Геометриялык   көлөмдөр. Геометриялык  көлөмдөрдү  өлчөө .  

Узундук. Узундук бирдиктери (сантиметр,  дециметр). Узундук 

бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу.  Кесиндинин узундугун  

өлчөө.  

 

Маалымат менен иштөө. Көлөмдөрдү өлчөө,  эсептөө менен 

байланышкан маалыматты чогултуу жана  ар кандай  формаларда 

көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма .  Заттардын, сандардын, сандык 

туюнтмалардын,  геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) 

алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.  

маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм (планын) жазуу, түзүү,  

ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп 

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин .. .", 

ж.б.).  
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3-класс.  

 

Сандар жана көлөмдөр. Заттардын саны.   

0дөн 100ге чейинки сандарды жазуу, атоо жана  пайда кыл уу. 

Разряддар  жана класстар. Разряддык сандардын суммасы катары 

көп орундуу сандар менен тааныштыруу. Сандарды салыштыруу 

жана салыштыруу белгилери. Көлөмдөрдү өлчөө. Көлөмдөрдү өлчөө 

бирдиктери: узундук бирдиги (см, дм, м) жана убакыт бирдиги. 

Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир  өңчөй сандарды  өлчөө 

алардын  ортосундагы катыш. Акча.  

 

Арифметикалык  амалдар.  Ондуктар менен саноо. Разряддык 

кошулуучулар. Эки  орундуу сандарды жазуу жана окуу.  Сандардын 

тизмектери. Сандарды  салыштыруу.  

Сандарды кошуу жана кемитүү. 100ге чейинки сандарды  кошуу 

жана  кемитүү.  

 

Тексттик маселелер .  Жөнөкөй  тексттик маселелерди чыгаруу. 

Маселенин структурасы. Тексттик маселеле рде көлөм жана аларды 

өлчөө менен чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы. 

Кыймыл боюнча жөнөкөй маселелерди чыгаруу. Маселелерди 

моделдөө.  

 

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар.  Заттардын 

мейкиндикте жана түздүктө жайгашышы  Геометриянын 

элементтери. Түздүк. Жалпак жана  көлөмдүү фигуралар. 

Геометриялык фигураларды  белгилөө. Алардын сапаттары.  Чийүү 

аспаптарын колдонуу. Геометриялык  фигуралар  курчап турган 

айланада.  
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Геометриялык   көлөмдөр. Геометриялык көлөмдөрдү  өлчөө .  

Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантиметр,  дециметр, 

метр). Узундук бирдиктерин экинчи бирдиктерге а йлантуу. 

Кесиндинин узундугун өлчөө. Периметр. Тик  бурчтуктун ( 

квадраттын) периметрин аныктоо.  

 

Маалымат менен иштөө.  

Көлөмдөрдү өлчөө,  эсептөө менен байланышкан маалыматты 

чогултуу жана  ар кандай формаларда көрсөтүү: таблица, мамы 

диаграмма .  Заттардын, сандардын, сандык туюнтмалардын,  

геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) алдын ала берилген 

эреже боюнча даярдоо.  

маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм  (планын) жазуу, түзүү, о  

ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп 

жөнөкөй  логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин .. .", 

ж.б.).  

 

4-класс    

 1ден  100 чейинки сандар. Сандар  жана  көлөмдөр. Заттардын 

саны Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.1ден  100 

чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирд иктер жана ондуктар 

класстары. Сандарды  салыштыруу. Разряддар жана класстар. 

Разряддык сандардын суммасы катары көп орундуу сандар менен 

тааныштыруу. сандарды салыштыруу жана  салыштыруу белгилери. 

Көлөмдөрдү өлчөө. Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: узундук 

бирдиги (см, дм, м), аянт бирдиктери жана убакыт бирдиктери. 

Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир  өңчөй сандарды  өлчөө 

алардын  ортосундагы катыш. Акча.  
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Арифметикалык амалдар.  Көбөйтүү жана  бөлүүнүн  

жадыбалы. Көбөйтүү жана бөлүү амалдары. Бир  орундуу сандарды 

көбөйтүү, аларга тийиштүү  бөлүү учурлары. 1санын көбөйтүү, жана  

1ге көбөйтүү. 0 санына көбөйтүү,  0го көбөйтүү, 0 бөлүнүшү,   0 

бөлүү мүмкүн эместиги.  

 

Берилген санга караганда бир канча эсе көбүрөөк же азыраак 

болгон сандарды табуу. 58–х=27,  х–36=23, х+38=70  сыяктуу  

тендемелерди  чыгаруу, амалдардын компоненттери  менен 

натыйжалардын  ортосундагы мамилелерин билүү негизинде.  

 

х*3=21, х:4=9, 27:х=9 сыяктуу  үлгүдөгү тендемелерди  чы  

гаруу.    Аянт. Аянт бирдиктери: чарчы сантиметр, чарчы 

дециметр, чарчы метр. Алардын  ортос ундагы мамилелер. Тик 

бурчтуктун  (чарчы) аянты.  

 

Геометриялык  фигураларды  тамга менен  белгилөө .  Убакыт  

бирдиги: жыл, ай, күн. Алардын ортосундагы катыш. Кошуу, 

кемитүү (жазуу учурлары). Кашаалуу жана  кашаасыз туюнтмаларды  

аткаруу. Сан  туюнтмалардын маанисин табуу.  Эки  орундуу 

сандарды    кошуу,   кемитүү жазуу алгоритмдери.  

 

Эсептөөлөрдү текшерүү ыкмалары (тескери иш -аракеттер, 

компоненттердин  иш-аракеттери, баалоо жыйынтыгы   боюнча өз 

ара байланышы,   эсептегич менен  текшерүү).  

 

Тексттик маселелер менен иштөө .  Маселе. Маселенин  

түзүлүшү.  Маселени  чыгарууну пландаштыруу. Арифметикалык 

амалдардын маанисин ачуу (кошуу, кемитүү) «……эсеге (ге) 
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көбүрөөк .. .», «….эсеге (ге) азыраак» м амилелерин камтыган 

маселелер.  

Айырманы салыштыруу үчүн маселелер. Өлчөө  бирдиктери 

менен байланышкан маселелер. Көбөйтүү  жолу менен бир  нече 

бирдей  сумманы табуу маселесин (сүрөтү) чыгаруу. Милдеттери 

бирдей бөлүктөргө мазмунду жана (дизайн) бөлүп бе рет.  

 

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар.  Заттардын 

мейкиндикте жана түздүктө жайгашышы. Геометриялык  

фигураларды  таануу жана көрсөтүү: чекит, сызык, кесинди, нур, 

айлана, тегерек, квадрат, үч бурчтук, квадрат, тик бурчтук, овал.  

Геометриялык  фигураларды  өлчөө жана салыштыруу.  Квадрат 

менен тик бурчтуктун сапаттары.  Чийүү аспаптарын колдонуу. 

Геометриялык  фигуралар   курчап турган айланада.  

Чийме шаймандарын  колдонуу (сызгыч, бурч) колдонуу,  

курулуштарды аткаруу. Геометриялык  фигуралар   курчап турган 

айланада.  

 

Геометриялык   көлөмдөр. Геометриялык  көлөмдөрдү  өлчөө . 

Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантиметр,  дециметр, 

метр). Узундук бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу.  

Кесиндинин узундугун  өлчөө. Периметр. Тик бурчтуктун ( 

квадраттын) периметрин аныктоо.Аянт бирдиктери (чарчы 

сантиметр).  

 

Маалымат менен иштөө .  Көлөмдөрдү өлчөө,  эсептөө менен 

байланышкан маалыматты чогултуу жана  ар кандай формаларда 

көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма .  Заттардын, сандардын, сандык 
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туюнтмалардын,  геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) 

алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.   

маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алго ритм  (планын) жазуу, түзүү, 

ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп 

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалг ан экенин .. .", 

ж.б.).  

 

1ден  100 чейинки сандар. Сандар  жана  көлөмдөр. Заттардын 

саны Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.1ден  100 

чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер жана  ондуктар 

класстары. Сандарды салыштыруу. Разряддар  жана класстар.  

Разряддык сандардын суммасы катары көп орундуу сандар менен 

тааныштыруу. Сандарды салыштыруу жана салыштыруу белгилери. 

Көлөмдөрдү өлчөө. Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: узундук 

бирдиги (см, дм, м), аянт бирдиктери жана убакыт бирдиктери. 

Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир  өңчөй сандарды  өлчөө 

алардын  ортосундагы катыш. Акча.  

 

Арифметикалык амалдар.  

Көбөйтүү  жана  бөлүүнүн жадыбалы. Көбөйтүү жана бөлүү 

амалдары. Бир орундуу сандарды көбөйтүү, аларга тийиштүү бөлүү 

учурлары. 1санын көбөйтүү, жана   1ге көбөйтүү.  

0 санына көбөйтүү,  0го көбөйтүү, 0 бөлүнүшү,   0 бөлүү 

мүмкүн эместиги.  

Берилген санга караганда бир канча эсе көбүрөөк же азыраак 

болгон сандарды табуу. 58–х=27,  х–36=23, х+38=70  сыяктуу  

тендемелерди чыгаруу, амалдардын компоненттери менен 

натыйжалардын  ортосундагы мамилелерин билүү негизинде.  
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х*3=21, х:4=9, 27:х=9 сыяктуу үлгүдөгү  тендемелерди  чыгаруу. 

Аянт. Аянт бирдиктери: чарчы сантиметр, чарчы дециметр, чарчы 

метр. Алардын  ортосундагы мамилелер. Тик бурчтуктун  (чарчы) 

аянты.  

 

Геометриялык фигураларды тамга менен белгилөө .  Убакыт  

бирдиги: жыл, ай, күн. Алардын ортосундагы катыш. Кош уу, 

кемитүү (жазуу учурлары). Кашаалуу жана  кашаасыз туюнтмаларды  

аткаруу. Сан  туюнтмалардын маанисин  табуу. Эки орундуу 

сандарды кошуу, кемитүү жазуу алгоритмдери. Эсептөөлөрдү 

текшерүү ыкмалары (тескери иш -аракеттер, компоненттердин  иш -

аракеттери, баалоо жыйынтыгы боюнча өз ара байланышы,   

эсептегич менен  текшерүү).  

 

Тексттик маселелер менен иштөө .  Маселе. Маселенин  

түзүлүшү. Маселени  чыгарууну пландаштыруу. Арифметикалык 

амалдардын маанисин ачуу (кошуу, кемитүү)  «……эсеге (ге) 

көбүрөөк .. .», «….эсеге (ге) азыраак» мамилелерин  камтыган 

маселелер. Айырманы салыштыруу үчүн маселелер. Өлчөө  

бирдиктери менен байланышкан маселелер. Көбөйтүү  жолу менен 

бир  нече бирдей  сумманы табуу маселесин  (сүрөтү) чыгаруу. 

Милдеттери бирдей бөлүктөргө мазмунду жана (дизайн) бөлүп 

берет.  

 

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар.   Заттардын 

мейкиндикте жана түздүктө жайгашышы.  Геометриялык  

фигураларды  таануу жана көрсөтүү: чекит, сызык, кесинди, нур, 

айлана, тегерек, квадрат, үч бурчтук, квадрат, ти к бурчтук, овал.  

Геометриялык фигураларды  өлчөө жана салыштыруу.  Квадрат 
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менен тик бурчтуктун сапаттары.  Чийүү аспаптарын кол донуу. 

Геометриялык  фигуралар   курчап турган айланада.  

Чийме шаймандарын колдонуу (сызгыч, бурч) колдонуу, 

курулуштарды аткаруу. Геометриялык  фигуралар   курчап турган 

айланада.  

 

Геометриялык   көлөмдөр. Геометриялык  көлөмдөрдү  өлчөө . 

Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантимет р,  дециметр, 

метр). Узундук бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу.  

Кесиндинин узундугун  өлчөө. Периметр. Тик бурчтуктун ( 

квадраттын) периметрин аныктоо.Аянт бирдиктери (чарчы 

сантиметр).  

 

Маалымат менен иштөө .  Көлөмдөрдү өлчөө,  эсептөө менен 

байланышкан маалыматты чогултуу жана  ар кандай формаларда 

көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма .  Заттардын, сандардын, сандык 

туюнтмалардын,  геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) 

алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.   

маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм  (планын) жазуу, түзүү, 

о  ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп 

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин .. .", 

ж.б.).  

 

Айлана –чөйрө менен тааныштыруу. Айлана –чөйрө   

Айлана –чөйрө менен тааныштыруу/ Айлана –чөйрө предмети 

дүлөй балдарды окутууда  ачык социалдык -адаптациялык  

багыттуулукка ээ.  
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Ар  бир класс боюнча иштин мазмуну кийинки бөлүмдөрдө 

ишке ашырылат: өзүндү бил; мен  жана коом; мен жашаган шаар; 

туулган өлкөм; менин жаратылышым.  

Программаны  изилдөө  экскурсияларга , сапарларга, таза абада 

практикалык иштерди өткөрүү менен ишке ашырылат , бул 

процессте балдар табият кубулуштарын жана объектилерин   

салыштырууну, байкоону, жана   көрүп сүрөттөөнү, кубулуштардын 

жана предметтердин белгилери,  мүнөздөмөлөрү тууралуу  

баяндоону үйрөнүшөт.  

"Айлана-чөйрө менен таанышуу сабактарында 

коммуникативдик жана таанып-билүү иш-аракети максаттуу 

жандандырылат.  

Байланыштуу кеп  боюнча ишке балдарга байкоо өнөрүн 

үйрөтүү, экскурсиялар жөнүндө сүйлөшүү, көргөнүн  сүрөттөөгө 

үйрөтүү кирет.  

Бардык окуучулар кептик материалды көз -угуу 

(электроакустикалык  түздөө каражаттарын пайдалануу  менен) 

аркылуу кабыл алышат.  

Окуучулар  табигый, коомдук обьектилер  жана кубулуштар 

бирдиктүү дүйнөнүн бир бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө, 

системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат,адам 

жана коом жөнүндө практикалык тажрыйбага багытталган 

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт.  

Жандуу жана жансыз жаратылыштын изилденген  

объекттердин жана кубулуштардын сүрөттөөнү, алардын маанилүү 

белгилерин бөлгөндү үйрөнүшөт. Жандуу  жана жансыз 

объектилерди мүнөздүү касиеттери же  тышкы белгилери боюнча 
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салыштырып, изилденген объектилердин  жөнөкөй 

классификациясын аткарууну өздөштүрүшөт.  

Чөйрөдө  жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырышат. 

Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктаганды өздөштүрүшөт.  

Табият сыйлоо зарылдыгын түшүнүшөт.  

Сергек жашоо зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум 

эрежелерин сактоого;  

жеке гигиенаны бекемдөө жана саламаттык сактоо үчүн адам 

денесинин түзүлүшү жана иштеши жөнүндө билимди пайдаланууну 

үйрөнүшөт.  

Балдарды жашоо менен тааныштыруунун ар түрдүү түрлөрү 

жана  усулдары бар: мектеп аянтында  иштерди аткаруу, жаратылыш 

экскурсиялары, оюндар, ишканаларга экскурсиялар, көргөзмө, 

сабактын мазмуну боюнча тасмаларды көрүү,  майрамдарды даярдоо 

жана өткөрүү, системалуу жана максаттуу көнүгүүлөр,  мектепте 

практикалык маселелерди аткарууда  (ийкемдүү  окуу) билимдерин 

колдонуу ж.б.  

Сабакты  өткөрүү жайлары ар түрдүү: класстык, мектеп аянты, 

парк, көчө, жана башкалар.  

Күн сайын алган билимин бышыктоо иш жүзүндө күнүмдүк  

жашоодо ишке ашырылат. Билимдерди  жалпылоо жана 

систематизациялоо сөз  өстүрүү сабактарында (эки жумада бир 

жолудан кем эмес) өтөт.  Бул сабактын темасын мугалим аныктайт. 

Үй тапшырма үчүн (сабактан тышкаркы  иш)  практикалык 

мүнөздөгү гана тапшырмалар берилет.   



174 
 

Искусство предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу 

жана   баамдай билүү  (ж.б., китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу"  жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту 

көрө билүү  жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;  

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык 

билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам 

түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра билүүнү;  

  таралган салттуу элдик кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата-энесинин) 

билүүсү;  

  материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле 

жасоо эрежелерин билүү;  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.)  

жөндөмдүүлүктөрү; тапшырмага ылайык  өндүрүү үчүн 

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү; коопсуздук талаптарын  жана 

санитардык талаптарды билүү;  
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  өзүн-өзү жардам көндүмдөр, кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

  куралдар менен  коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,   

бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана  саюу (тигүү ийнеси);   

  буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  татаал эмес формадагы буюмдарды чагылдыра билүү, жөнөкөй 

буюмдардын формасын ийлеп -чаптоодо,  графикада колдонуу.  

Көркөм өнөр түрлөрү.  

 

Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм  чыгармачылык  

өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү жана көрүүчү. Көркөм  өнөр, анын 

образдык мааниси:  көркөм элес сүрөт, анын шарттулугу, 

жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү.  

 

Адеп  -ахлактык жана эстетиканын жалпы идеяларын 

пластикалык көркөм чыгармаларда чагылдырылышы: жаратылыш, 

адамга жана коомго мамиле. Фотография жана көркөм өнөр 

чыгармалары: окшоштуктар жана айырмачылыктар. Адам жана 

табигый дүйнө чыныгы жашоодо: адамдын элеси , көркөм мүнөзү.  

 

Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б. Ар түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүү лүгүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү. Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  сүрөтүн 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  
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Живопись .  Живопистик  материалдар. Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин 

негизи.  Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн 

көркөм  каражаттарын тандоо. Адам  баласынын ж ана табиятын 

живопистеги образдары.  

  

Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу. көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары  

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм  долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар 

түрдүүлүгү. көркөм образ  түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен 

иштөөнүн  элементардык   

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак 

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү   ролу.   

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал, 

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.    

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу. Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Көлөм.  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  
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Дене тарбия предметтик аймагы  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү 

үчүн дене тарбия маанисин  баштапкы  түшүнүктөргө ээ 

болуу;  

  кыймылдардын негизги түрлөрүн  аткаруу боюнча 

тажрыйбаны  өздөштүрүүгө;  

  кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн -өзү кабыл алуу, 

дене тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо 

жөндөмдүүлүгү;  

  дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;  

  дене тарбия  сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

 

Денетарбия жөнүндө билимдер  

Дене тарбия.  Дене  тарбия  жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене тарбия  ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар 
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катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү  

жүктөмдөр .   

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

 

Физикалык көнүгүүлөр .  Физикалык көнүгүүлөрдүн  

физикалык сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө 

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

 

Таза абада ойной турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана 

(спорт аянтчаларында жана спорттук залда). Оюндардын  

эрежелерин сактоо. Физикалык мыктылык.   Дене -бойду туура 

кармоо, анын  ооруларын алдын алуу жана түзөтүү , эртең мененки 

машыгуу, физкультминуткалар боюнча көнүгүү топтомдору. 

Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. 

Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.    

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо 

ишмердүүлүгү.  

 

Гимнастика.  Уюштуруу командалары жана ыкмалары. Т  

 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү.  

Сызык менен  колоннада тизме аракеттери; мугалимдин 

көрсөтмөсү менен жөнөкөй  буйруктарын тизмеде аткаруу. Буюмдар 

менен (гимнастикалык таяктар, желектер, обручтар, чоӊ жана  
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кичине топтор) жана буюмдар  жок көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң 

топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   

гимнастикалык эшекке  чуркап чыгууну ишке ашыруу үчүн 

имитациялык көнүгүүлөр (коопсуздук эрежелерин сактоону күчөтүү 

менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр.  

Жөө басуу, жүгүрүү, ыргытуу.  

Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып, 

жөргөлөп, гимнастикалык тактадан б асуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.  

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга керектүү 

тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура кысуу, аны 

так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, ги мнастикалык таяктар, 

обручтар, скамейкалар, мат, гимнастикалык "эшек", "ат" жана 

башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг),  ар кандай жолдор менен алыска.  

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле 

алыска.  

Гимнастика элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн  колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана  координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана  координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

 

Жеӊил  атлетика.  

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу. Чуркоо менен басууну 
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алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, 

бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  

секирүү.  

 

Ден соолук топтору -ден соолук абалына байланыштуу  дене 

тарбия сабактары сунушталбаган окуучуларга түзүлөт. Сабактар 

таза абада, дарылоо дене тарбия кабинеттеринде, тренажёр залында  

өткөрүлөт. Бул учурда жекече физикалык  жүктү сактоого болот  

 

 

4.2.3.  Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын, 

окуу предметтердин негизги мазмуну.  

Коррекциялык - өнүктүрүүчү  аймак  

 

Дүлөй акыл эси артта калган окуучулар менен коррекциялык -

өнүктүрүүчү  иштин негизги багыты болуп кепт ик угууну жана 

кептин тыбыштык тарабын калыптандыруу кептик  угууну  

өнүктүрүүнүн айкын деӊгээли, көрүп -угуу аркылуу  оозеки кепти 

кабылдоо, мектепке кабыл алуу үчүн атайын комплекстүү изилдөө 

жүргүзүүнүн жүрүшүндө алынган ар бир окуучунун  кеп деӊгээли, 

ошондой эле окутуунун жыйынтыктарын системалуу монитори нг 

боюнча маалыматтардын негизинде атайын техникалык ыкмаларды 

колдонуу менен ишке ашырылат.  
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Эки негизги бузулууга ээ болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул 

учурда, угуунун начарлыгы интеллектуалдык жетишсиздиги менен 

бирге болушу бар окуучуларды, бир кыйла тата ал, анткени ар бир 

алгачкы бузулуу экинчи бузулуулар менен  комплексте болот, бул 

бузулуулардын жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана  ордун 

толтурууга тоскоолдук кылат.  

Бул, өз кезегинде, окуучулардын  билим шарттарына көнүүсүн 

жана негизги баштапкы билим билим берүү ылайыкташтырылган 

программаларын өздөштүрүү натыйжалары жетишүүнү  кыйындатат.  

Сабактарда, сабактан тышкары убакта дүлөй окуучулардын  

кепти  кабыл алуунун негизги ыкмасы көрүп -угуп кабыл алуу болуп 

саналат (үн жабдууларын пайдалануу менен);  

Оозеки сүйлөөнү   кабылдоо кыйын болгон учурда - сүйлөө 

материалдарды мугалимдин милдеттүү оозеки кайталоону 

колдонуу менен жазуу таблицаларын жана дактилдик коштоо 

колдонулат.  

 

Кептик материалдарды угуп кабыл алуу  боюнча машыгуу 

сабактардын  иш-мазмунуна кирет жана  билим берүү иштеринин 

жүрүшү менен түрткү берген. Өзгөчө көңүл буруу  кептик 

материалдарды угуп кабыл алууга жана кайра айтып берүүгө, 

өзгөчө сабак мазмунуна тиешелүү кеп материалдарга, 

тематикалык жана терминологиялык лексикага, о.э. 

окуучулардын ишмердигин уюштуруу менен байланышкан 

лексикага берилет.  

 

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын мазмуну 

-төмөндөгүдөй милдеттүү түзөтүү  курстары менен көрсөтүлгөн:  



182 
 

  «Кептик  угууну жана кептин тыбыштык  тарабын 

калыптандыруу» (жеке сабактар);  

  «музыкалык - ритмикалык сабактары» (фронталдык 

сабак);   

  «Угуп кабыл алууну  жана кеп техникасын өнүктүрүү»  

(фронталдык сабактар).  

 

Сабактарда,  сабактан тышкары убакта дүлөй окуучулардын 

кебинин жетиштүү түшүнүктүүлүгүнө,  сүйлөө 

мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу ишке ашырууга системалуу 

жана максаттуу түрткү берилет. оозеки-үндүк чөйрө шартында 

(үн күчөткүч жабдуулардын ар кандай түрлөрүн үзгүлтүксүз 

колдонууда) сүйлөө көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча иш , 

формалдык эмес (информалдуу)  жана атайын окуу жолдорун 

колдонуу менен ишке ашырылат.  

 

Сүйлөө  көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча иштин 

формалдык эмес жолу сабактар жана иш-чаралар учурунда ишке 

ашырылып (үн күчөткүч аппаратура туруктуу пайдалануу 

боюнча) мугалимдер жана тарбиячылардын туура сүйлөө 

үлгүлөрүнүн негизинде ишке ашырылат.  

Сүйлөө  көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча атайын иш 

«Угуп кабыл алууну жана кеп техникасын өнүктүрүү» 

(фронталдык сабактар), «Кептик угууну жана кептин тыбыштык  

тарабын калыптандыруу» (жеке сабактар),  «музыкалык - 

ритмикалык сабактары» (фронталдык сабак), «таанып билүүнү 

өнүктүрүү» (жеке) сабактарында, ошондой эле  ар бир сабактын 

башында фонетикалык көнүгүү өткөрүүдө жана үй 

тапшырмаларын даярдоо алдында (3 -5 мүнөттөн  ашык эмес) 



183 
 

окуучулардын  сүйлөө көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча 

билимдерин бекемдөө максатында, айтылышы көндүмдөрүн 

туруксуздугун алдын алуу максатында, ошондой эле сабакта 

зарыл болгон оозеки материалды кайра айтууда өткөрүлөт.  

 

Кепти кабыл  алуу жана окуучулардын сөз кайра натыйжалуу 

өнүктүрүү, алардын азык -сүйлөө үндөрдү жана музыкалык кабыл 

алуу, биргелешип өткөрүү музыкалык жана ритмикалык окутуу 

өнүктүрүүнүн учурдагы -өткөрүүчү эсепти жана мезгил -мезгили 

менен мониторинг камтыйт. мектеп окуучулары үчүн кабыл алу у 

боюнча начар угуу милдети -дау, кабылдоо жана сөз өстүрүү 

комплекстүү изилдөө өткөрүлдү .  

 

Мониторинг  Жетишилчү жыйынтыктар атайын ыкмаларын 

колдонуу менен жүзөгө ашырылат. Класстар жеке тест угуу жана 

көрүү жөндөмдүүлүгү начар уккан сөз кабылдоо боюнча 

өткөрүлөт, адатта, ар бир семестрдин аягында салыштырмалуу 

өзүнүн өндүрүштүк -жагында мамлекеттик; Ар бир окуу жылынын 

башында башка, аналитикалык жактаган эскирүүсүн текшерүүнү 

кайталады. эмес сүйлөө үндөрдү жана кеп технологиясын 

кабылдоо өнүктүрүү боюнча мазмун музыкалык жана 

ритмикалык көнүгүүлөрдүн жана түздөн -түз сабактардын чапчып 

текшерүү ар бир чейректин акырына карата жүргүзүлөт.  

 

Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча, окуучулардын талдоо 

пландаштырылган окуу планы, окуучулардын 

аткарбагандыгынын   себептери мугалимдин отчетторунда 

чагылдырылат, алар ар бир чейрек  сайын түзүлөт жана билим 

берүү  уюмунун башкармалыгына берилет.  
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КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН  «КЕПТИК  

УГУУНУ ЖАНА КЕПТИН ТЫБЫШТЫК  ТАРАБЫН 

КАЛЫПТАНДЫРУУ» (ЖЕКЕ САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.  

Түшүндүрмө кат  

Кептик угууну жана кептин тыбыштык тарабын 

калыптандыруу  боюнча жеке сабактар  билим берүү - коррекциялык 

иштин эң маанилүү түрлөрүнүн бири болуп саналат. Оозеки кепти  

көрүп-угуу аркылуу кабыл алууну, кептик угууну өнүктүрүү, 

кептин тыбыштык айтуу жагын калыптандыруу боюнча атайын иш, 

ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жүзөгө 

ашырылат.  

Окуу предмети өз  ара  байланышкан эки бөлүктөн турат: 

кептик угууну өнүктүрүү жана оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу 

кабыл алуу жана кептин сүйлөө  жагын калыптандыруу.  

 

Жекече сабактардагы ушул бөлүктөр боюнча убакыт экиге 

бөлүнөт: убакыттын жарымы кептик угууну өнүктүрүү боюнча 

иштөө үчүн арналган, жарым убакыт - кептин сүйлөө жагын 

калыптандырууга берилет.  

Оозеки кепти угуп жана көрүп-угуу аркылуу кабыл алууну 

өнүктүрүү процессинде окуучулардын табигый жан а көркөм сүйлөө 

мүмкүнчүлүгүн  толугу менен ишке ашырууга умтулуусу 

калыптандырылат;  

сүйлөөгө окутуп жатканда  балдар сөз айкаштарын  жана 

сөздөрдү, сөз айкаштарын жана тексттерди, ошондой  эле 

муундарды, муун айкаштарын  жана кээ бир жеке тыбыштарды, 
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интонация элементтердин угуп таанууга жана айырмалоого   

үйрөнүшөт.  

 

Кептик угууну жана кептин сүйлөө жагын  өнүктүрүү 

окуучулардын кепти көрүп -угуу аркылуу кабыл алууну өнүктүрүү 

боюнча иштин негизинде  электроакустикалык аппаратуранын ар 

кандай түрлөрүнүн  туруктуу колдонуу менен сүйлөө жүрүм -

турумун калыптандырууну камсыз кылат.  

 

Кепти көрүп-угуу аркылуу  кабыл алууну өнүктүрүү, кептик 

угууну калыптандыруу  айрым сүйлөө материалдарын  көрүп-угуу 

жана угуу аркылуу кабыл алууга,  аны тийиштүү түрдө таанып, иш-

аракет аткарууга  окутуу кирет.  

 

Кепти көрүп-угуу аркылуу  кабыл алууну өнүктүрүү, кептик 

угууну калыптандыруу ишинде колдонулуучу сүйлөө материал, 

маектик мүнөздөгү,  окуучуларга сабакта жана сабактан тышкаркы 

убакыт ичинде керектүү, сөздөрдү жана сөз айкаштарын, ошондой 

эле диалог жана монолог мүнөздөгү кыска тексттер менен  

элементардык сөз айкаштарын камтыйт.  

 

Окутуу процессинде лексикалык материал акырындык менен 

жайылтылып, кептин грамматкалык курамы жана синтаксистик 

курулуштары  татаалдайт.  

Сүйлөө материалдарды тандоодо биринчи кезекте окуучуларга  

сабакта жана сабактан тышкаркы убакытта керектиги,  ошондой эле 

анын тааныштыгы эске алынат.  

Окутуунун башында кептик материалды  тандоо фонетикалык 

принципке  таянып ишке ашырылат: муундук -ыргактык түзүмү 
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боюнча кескин  айырмаланган сөздөр, сөз айкаштары  жана 

сүйлөмдөр колдонулат. Муундарды, муун айкаштарын жана  ал 

тургай, кээ бир жеке тыбыштарды угуу аркылуу  кабыл алууга 

окутуу боюнча иш сүйлөө көндүмдөрүн  калыптандыруу, 

коррекциялоо жана автоматташтыруу процессинде жана кептеги 

грамматикалык каталарды  оңдоодо ишке ашырылат.  

Жекече сабактарда балдар сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү, 

сөздөрдү, диалог менен монолог мүнөздөгү  кыска тексттерди 

көрүү-угуу менен,  жана угуп гана аныктоого, таанууга, 

айырмалоого үйрөнүшөт. Алар кептик үлгүнү  - кунт коюп угуп 

(курдаштарынын, чоңдордун), тааныш -шөкөттөлгөн сөздөрдү жана 

сөз айкаштарын, сөздөрдү, алгачкы жолу  сунушталган сөздөрдү 

жана сөз айкаштарын,  кээ бир элементтерди таанууну үйрөнүшөт.  

 

Угууга окутуунун баштапкы этабында маанилик фактордун  

ролун эске  алуу менен угууга машыгууда жагдай  көп пайдаланылат. 

Акырындап жагдайдын ролу чектелет. Балдарды  кептик материалды 

угуп кабыл алууга  үйрөтүү ар кандай айкалыштарда болушу абдан  

маанилүү. Бул аларды үлгүнү угууга, айтууну туура курууга 

үйрөтөт . 

 

Дүлөй окуучуларды угуу аркылуу кабыл алууну ө нүктүрүү 

ишинин системасында  угуу сезимдеринин өзгөчөлүктөрүн 

мүнөздөөчү  кээ бир терминдер колдонулат :  

 угуу сөздүгү–бул атайын угуу машыгууда окуучулар 

тарабынан кабыл алынган кептик материал (сөздөр, сөз 

айкаштары жана фразалар);  

 айтылышы боюнча тааныш  кептик  материал-бул 

окуучулары тарабынан   бир нече жолу ар кандай 
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шарттарда кабыл алынган материал: - көрүп угуу жана 

угуу  аркылуу;  

 айтылышы боюнча тааныш эмес кептик материал -бул 

окуучуларга  белгисиз материалды атайын даярдыксыз  

дароо, угуу аркылуу кабыл алууга берилген материал;  

 айырмалоо-угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы 

боюнча тааныш чектелген кептик материалды кабыл 

алуу;сүрөт  менен буюмдарды, сүрөттөрдү,  таблицаларды 

колдонуу менен көрүп тандоо  жагдайында жүзөгө 

ашырылат;  

 Таануу  -  айтылышы боюнча тааныш  кептик  материалды   

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары тандоо;  

 Таанып билүү - угуп көрүү жана угуу  аркылуу айтылышы 

боюнча тааныш эмес кептик материалды кабыл алуу, 

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары тандоо  шартында ишке 

ашырылат.  

Окутуунун баштапкы мөөнөтүндө, окуучулар сүйлөө угуу, 

көрүү-угуу сөз элес түп -тамырынан бери жаңы базалары  өнүктүрүү 

үчүн база түзүлгөн.  Жекече сабактарда педагогикалык ыкмалардын  

жардамы менен,  начар угуу милдеттеринин абалы, өнүгүү 

резервдери такталат,  сурдолог-дарыгер менен биргеликте  иштөө  

процессинде  - электр-акустикалык жабдуулардын оптималдуу 

режими аныкталат (жааматтык жана жеке пайдалануу), 

факторлордун комплексин, анын ичинде, педагогикалык изилдөө, 

жалпы жана кеп өнүгүү даражасын, угуп кабыл алуу жана сүйлөө 

көндүмдөрүнүн калыптаныш деңгээлин, ар бир окуучунун жеке 

өзгөчөлүктөрү сыяктуу эске алуу менен  ишке ашыры лат.  
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Сабак окуучулардин сүйлөө материалды бир жолу же жеке 

жана угуу-көрүү жана угуу аныктоо болуп саналат жүргүзүлөт - 

деген сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана сөз 

айкаштарынын сөздөрдү уккандан кийин кыска тексттерди, көрүп -

угуп кабыл өнүктүрүүгө, туш келди жана кабыл алуу боюнча сунуш 

кылынган текст, текст боюнча суроолорго жооп беришип, 

тапшырмаларды аткарышат.  

Жекече сабактарда балдар сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү, 

сөздөрдү, диалог менен монолог мүнөздөгү  кыска тексттерди 

көрүү-угуу менен, жана угуп гана  аныктоого, таанууга, 

айырмалоого  үйрөнүшөт  

Кепти угуусунун өнүгүү деңгээлине жараша  кептик 

материалды  кабылдоо көрүп угуу жана  угуунун негизинде болушу 

мүмкүн, экинчи жолду колдонуу жазуу таблицаларын кенен 

пайдалануу аркылуу жүргүзүлүшү зарыл;  оозеки-дактилдик кепти 

колдонуу өздөштүрүүдө  кыйынчылыкка кезиккен окуучуларга 

жардам катары колдонулат.  

Келечекте, окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен, кепти угуусунун өнүгүү деңгээлине жараша, өзгөчө көңүл  

кептик угууну өнүктүрүүгө  бурулат. Жекече сабактарда таанып 

билүү- угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы боюнча тааныш 

эмес кептик  материалды кабыл алуу, шөкөттөлгөн кырдаалдан 

тышкары тандоо шартында ишке ашырылат.  

Сүйлөөгө окутуу –кепти мүмкүн болушунча  жетиштүү табигый 

сүйлөөгө жакындаган ырааттуу өнүктүрүүгө багытталган. Сүйлөөгө  

окутуу жүрүшүндө аналитикалык -синтетикалык, концентрдик, көп 

сезимдүүлүк ыкмасы  ишке ашырылат. Чоң маани окуучулардын  
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түрдүү тиешелүү угуп айырмалоого (үн жабдууларын пайдалануу 

менен) берилет, керектүү учурларда кошумча вибросезимге таянган 

түзүлүштөр пайдаланылат; окутууда ата йын компьютердик 

программалар жана визуалдык приборлор колдонулат.  

Окутуунун жүрүшүндө фонетикалык ритмика кенен 

колдонулат -  угуп кабыл алууну өнүктүрүүгө багытталган  ар 

кандай дене  кыймылдары менен кептик кыймылдардын өз ара  

аракеттенишинен турган методикалык ыкма.    

Сүйлөөгө атайын окутуунун  мазмунуна иштин бир катар  

бөлүмдөрү  кирет:  

  сүйлөө демин өнүктүрүү боюнча иштерди, бир дем менен 

сөздөрдү жана кыска сөз  айкаштарын айтуу көндүмдөрү, 

сүйлөмдөрдү синтагмаларга бөлүү;  

  үндүн  нормалдуу бийиктигин, күч -кубатын, колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү, үндүн  күч-кубатын жана бийиктигин 

өнүктүрүү, эч кандай одоно четтөөлөрү жок кадимки үндү 

өнүктүрүү;  

  үн  жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартиби жөнүндө иш, 

окуучулардын угуп кабыл алууда негизги интонация үлгүлөрүн - 

паузация, темп, ритм, көлөмү, жана сөз мелодиялык түзүлүшүн 

өнүктүрүүгө багытталган иш -аракет;  

  окуучулардын сөздөрдү чогуу, кошумча тыбышсыз, тыбыштык 

курамын так айтуу көндүмдөрүн  түзүү жана өнүктүрүү , 

(окутуунун башына карата - алгылыктуу ордуна так жана 

болжолдуу  пайдалануу) ошол эле учурда каада-басымды жана  

айтылышы үчүн белгилүү эрежелерди  сактоо менен;  

  сөз айкаштарын бирге, кадимкидей темпте айтуу көндүмдөрү (бир 

дем менен) же  логикалык жана синтагматикалык  паузаларды 
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сактоо менен, мүмкүн болушунча  сөз айкаштардын мелодиялык 

контурун сактоо менен сүйлөө. Окутуунун маанилүү бөлүгү 

болуп окуучуларда өзүн-өзү башкаруу көндүмдөрүн 

калыптандыруу болуп саналат.  

Мектепте окутуунун башында окуучулардын тууроо 

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө бурулат, башкача айтканда, 

чоңдорго жана курбуларынын - кептик жана кептик эмес  иш -

аракеттерин тууроого  жөндөмдүүлүктөрү –  мугалимдин сүйлөө 

үлгүсүнө, артикуляциялык органдарынын кыймылына, фонетикалык 

ритмикалык кыймылдарга жана башкаларга.  

Маалыматты өткөрүп берүүдө тиешелүү кептик эмес 

каражаттарын колдонуу көндүмдөрүн  калыптандыруу маанилүү 

болуп эсептелет -түр көрсөткөнү, позасы, табигый ишараттар.  

Окуучулардын оозеки кептин сүйлөө тарабын түзүүгө 

байланышкан кептик материал сөздөрдү, сөз айкаштарын, 

сүйлөмдөрдү жана муундарды, о.э. муун айкаштарын, тыбыштар ды 

камтыйт. Окутуу процессинде биринчи кезекте диалогтук 

мүнөздөгү  тексттер, ырлар ошондой эле жанылмачтар,  уйкаштык 

жана башкалар колдонулат.  

Кеп материалдарын тандап алууда , балдар үчүн анын 

зарылдыгы, мазмуну жана  грамматикалык көркөмдүгү боюнча 

тааныштыгы, сабактын фонетикалык милдетт ерине тиешелүүлүгү, 

окуучунун сүйлөөсүнө жеткиликтүүлүгү  (бир  сөздө ушул этапта 

туура айтуу  үчүн эки же андан көп  татаал тыбыш болбошу керек).  

сүйлөө материалдарын тандап алууда турумдук кыйынчылыктар 

акырындык менен татаалданып, тыбыштын  үндүү  жана үнсүздөрдүн 

бардык айкалыштары аркылуу бир тыбышты туура сүйлөгөндү 

камсыз кылуу керек.  
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Окуучулардын сүйлөө  жөндөмдөрүн бышыктоо жүрүшүндө 

кыска тексттерди (диалог жана монолог мүнөзүндөгү) колдонуу  

абдан маанилүү.  

Окутуунун  мазмуну  

  Окуучулардын көрүп угуу жана угуу аркылуу сөздөрдү таануусу 

жана айырмалоосу, эки сөздөн тандап (түрү  убакыт - кагаз, 

калем - китеп);  

  үч  түрү (үй - калем - барак, барак - китеп - дептер);  

  төрт  түрү (калем - блокнот - терезе - дептер);   

  беш түрү (калем - блокнот - дептер - терезе - эшик), алардын 

сүйлөө мүмкүнчүлүгү көбөйүү жүзөгө ашырууну изилдеп, аларга 

тиешелүү буюмдарды жана /  же таблицаларды көрсөтүү.  

  Окуучулардын көрүп угуу жана угуу  аркылуу  сөздөрдү таануусу 

жана айырмалоосу, 2 -3 сөздөн турган суроолор, маалыматтарды; 

окуучу суроонун кабыл алып дароо жооп берет  (кыска жана / 

толугу менен);  

  окуучулар тапшырмаларды кабыл алуу жана аларды ишке 

ашыруу үчүн тийиштүү комментарий камсыз кылат (мисалы, 

"Мен китепти алып"), сөз - билдирүүлөрдү гана кайталайт;  

  табигый оозеки баарлашуунун жүрүшүндө сөз аркылуу  кептик 

материалды сабаттуу колдонуп, түшүнгөнүн а йтып берет, сүйлөө 

материалды кайра даярдайт, оозеки к оммуникацияда табигый 

вербалдык эмес каражаттарды пайдаланат.  

 

Ар түрдүү сөздөрдү жана оозеки сөз айкаштарын, сүйлөө 

материалдык грамматикалык татаал курулуштарды  лексикалык 

мазмунун өстүрүп, сүйлөө бирдиктерин лексикалык түзүмү 

боюнча тандап жана изилдеп, аныктоо.  
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Таануу  -  айтылышы боюнча тааныш  кептик материалды 

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары  тандоо;  

Көрүп угуу жана угуу аркылуу  сөздөрдү  таануусу жана 

айырмалоо угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы боюнча 

тааныш эмес кептик  материалды кабыл алуу, шөкөттөлгөн 

кырдаалдан тышкары  тандоо  шартында ишке ашырылат.   

Кептин сүйлөө жагын  өнүктүрүү  

Кептин сүйлөө  жагын  өнүктүрүү сүйлөө демин өнүктүрүү 

боюнча иштерге, бир дем менен сөздөрдү жана кыска сө з 

айкаштарын айтуу көндүмдөрү,  сүйлөмдөрдү синтагмаларга бөлүү 

иши кирет.  

Үндүн  нормалдуу бийиктигин, күч -кубатын, колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү, үндүн  күч-кубатын жана бийиктигин 

өнүктүрүү, эч кандай одоно четтөөлөрү жок кадимки үндү 

өнүктүрүү;  

Тыбыш  жана сөз айкаштарын, кептин тыбыштык түзүмүн  

пайдалануунун тартиби жөнүндө иш.  

Окуучулардын  угуп кабыл алууда негизги интонация 

үлгүлөрүн - паузация, темп, ритм, көлөмү, жана сөз мелодиялык 

түзүлүшүн эч кандай одоно четтөөлөрү жок кадимки үндү  

өнүктүрүүгө багытталган иш-аракет.  

Окуучулардын сөздөрдү чогуу, кошумча тыбышсыз, тыбыштык 

курамын так айтуу көндүмдөрүн   түзүү жана өнүктүрүү, (окутуунун 

башына карата - алгылыктуу ордуна так жана болжолдуу  

пайдалануу) ошол эле учурда каада -басымды жана  айтылышы үчүн 

белгилүү эрежелерди  сактоо менен;  

сөз айкаштарын бирге, кадимкидей темпте айтуу көндүмдөрү  

(бир дем менен) же логикалык жана син тагматикалык  паузаларды 
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сактоо менен, мүмкүн болушунча  сөз айкаштардын мелодиялык 

контурун сактоо менен сүйлөө.  

Окуучуларда  өзүн-өзү башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу 

боюнча иш.   

 

Маалыматты өткөрүп берүүдө тиешелүү кептик эмес 

каражаттарын колдонуу көндүмдөрүн  калыптандыруу маанилүү 

болуп эсептелет-түр көрсөткөнү, позасы, табигый ишараттарды, 

ритм, көлөмү, речтин ритмикалык  жана мелодиялык түзүлүшүн 

колдонуу.  

 

 

КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН  

«МУЗЫКАЛЫК-РИТМИКАЛЫК САБАКТАР» (ФРОНТАЛДЫК  

САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.  

Түшүндүрмө кат  

Музыкалык-ритмикалык сабактардын  максаты дүлөй   

балдардын музыканы кабыл алуу учурунда кыймыл ыргагын 

өнүктүрүү болуп саналат.  

Музыкалык-ритмикалык  сабактарындагы коррекциялык иш 

музыка, кыймыл жана оозеки кептин: музыка жана сүйлөө, кыйм ыл 

жана сүйлөө, музыка, кыймыл жана кептин туруктуу өз ара 

аракеттенүүсүнүн негизинде түзүлөт.  

Сабактарда кыймыл,  мейкиндик, багыт,  эмоционалдык эрк 

чөйрөсүнүн  кемчиликтерин түзөтүү иштери  жүргүзүлөт. Аталган 

сабактар  жалпы жана кептик моториканы өнүктүрүүгө, 
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мейкиндикте багыт алууга, ден соолугун чыӊдоого,  сергек жашоо 

көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.  

Музыкалык-ритмикалык сабактардын   боюнча иштин негизги 

багыттары:  

  музыканы кабылдоо (окутуучунун аспап ойноосунда 

жана аудиожазуунун коштоосу менен):  

 музыканын коштоосунун аягын жана башталганын 

угуу аркылуу аныктоо;  

 катуу, тынч, акырын, тез, жай, орточо темптеги 

музыканы угуп айырмалоо жана таануу;  

  Үчилтик,эки, төрт үлүштүү музыка метрин, тегиз 

жана үзүк музыканы угуу аркылуу айырмалоо жана  

таануу,  (полька, марш, вальс);  

  мейкиндикте багыт алууга үйрөтүүчү  көнүгүүлөр:  

 жөнөкөй тизилүүлөр жана кайра  тизилүүлөр (чынжырчада 

мамынын ичинде бир -эки саптан бир, жана бири -бирине 

каршы эки катар, тегеректин ичинде кысылуу жана санын 

көбөйтүүгө, класста эркин жайгашуу, жуп -жубу менен ар 

кандай абалды кабыл алуу жана  ж.б.);  

  сызыкта жүрүү (алдыга, артка) тегеректе, ар кандай 

кадамдардын түрлөрү менен белгиленген багытта; 

бурулуулар; ритмикалык гимнастика: жалпы өнүктүрүүчү 

көнүгүүлөр, кыймылдар, булчуңдарды шалдыратуу, 

кординацияны өнүктүрүүчү көнүгүүлөр;  

  балдардын музыкалык аспаптары менен көнүгүүлөр: 

элементардык музыкалык аспаптар менен ойноо 

(шылдырактар, барабан, металлофон, бубен, ксилофон, 

румба, маракас, үч бурчтук, жез табак, ж.б.);  
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  музыка коштоосундагы оюндар: кызыктыруучу, 

атаандаштык элементтери менен музыкалык оюнда р жана 

музыка оюн кырдаалдары (ким көбүрөөк, жакшыраак, 

астыраак ж.б.) мейкиндикте багыт алууга оюндар; бий 

көнүгүүлөрү: бий жана бий элементтерин музыканын 

коштоосунда аткаруу, жөнөкөй элдик жана заманбап бий 

композицияларын аткаруу;  

  музыка менен ыр окуу: окутуучунун жетекчилиги 

менен музыканын коштоосунда көркөм окуу, обондордун   

ритмикалык үлгүсүн,  кыраатын, темпин, динамикалык 

боёкторун, анын басыгынын мүнөзүн келтирүү,(ийкемдүү, 

үзүк), тиешелүү аткаруу стилинде (Жеңил, катуураак, жана 

башка)  

Мазмунун  жүзөгө ашыруунун негизги милде ттери болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

 музыкалык аспаптар /  оюнчуктарды үндөрүн угуу 

сезимдерин өнүктүрүү  (барабан, чоор, аккордеон, 

сыбызгы, ж.б.): үндөрдү туруктуу белгиленген аралыкта 

кабыл алуусун аныктоо; музыкалык аспаптар / 

оюнчуктарды үндөрдү укканда айыр масы жана таануу;  

 угуу менен үндөрдү өлчөмүн, алардын узактыгын, ритмин, 

көлөмүн, ыргагын жана  бийиктигин аныктоо;  

 Сөздөрдүн просодикалык компоненттери боюнча иштөөдө 

музыкалык аспаптар/оюнчуктарды үндөрүн угуу 

сезимдерин пайдалануу  (темп, ритм, пауза, сөз, сөз 

айкашындагы интонация);  

 көрүп-угууну жана угуу сезимдерин оозеки кепти кабыл 

алууда  өнүктүрүү, абдан түшүнүктүү жана айтылышы 
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өзгөчөлүктөрүн  ишке ашырууда сүйлөө материалдарын 

табигый кайра чыгаруу;  

 курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл 

алуу  жана оозеки аныктоо: шаардын тур муштук жана 

коомдук мааниси бар  ызы-чууну; жаныбарлар менен 

канаттуулардын  үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары 

менен байланышкан ызы -чууну,  адамдын физиологиялык 

жана эмоционалдык абалы менен байланышкан 

үндөрдү ;пикир  алышуу жана ырдоону, эркек жана  аял үнүн 

таануу жана айырмалоо;   

Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда курчап турган дүйнөнүн кептик  эмес үндөрүн угуп 

кабыл алуу тажрыйбаларын колдонуу;  

 

Музыканын адам жашоосундагы мааниси,  анын маанайына 

адамдын абалына таасири. Музыка  жана музыкалык жанрлардын 

жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багы ттары жөнүндөгү 

жалпы түшүнүк. Ыр, бий,  марш, жана алардын түрлөрү. Элдик 

музыка салттары.  

 

Кыргыз элинин чыгармачылыгы. Музыкалык  жана акындык 

фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар, ырым -жырымдар, 

жаӊылмачтар, табышмактар, оюндар. Тарыхый музыкалык 

образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен 

композиторлорунун Мекен жөнүндө чыгармалары. 

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.  

Музыкалык  сабаттын элементтери. Даана жана жакшы 

музыкадагы көркөмдүк жана сүрөттүүлүк. Интонация -адамдын 
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ойлорун, сезимдерин билдирүү каражаты, обондуу абалы. 

Музыкалык жана кептик интонация. Окшоштуктары жана 

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыкалык  

көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика, 

тембр, жана башкалар).  

 

Музыкалык кеп адамдардын  ортосундагы байланыш, 

сезимдерге  таасир этүү каражаты катары. Композитор - аткаруучу -  

угуучу. Композиторлордун  чыгармаларынын музыкалык тил  

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык нота музыкалык кепти 

бекитүүнүн бир жолу катары. Ноталык  сабаттын элементтери.  

 

Музыканын өнүгүүсү -адамдын ойлорунун, сезимдеринин, 

музыкалык интонациянын,  көркөм образдар менен кагылуу су жана 

салыштыруусу. Музыкалык  форма түрлөрү музыкалык 

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.  

Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен 

айырмачылык).  

 

Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн 

интонациялык байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу ж өнүндө   

жалпы түшүнүк. Балдардын инструменталдык жана хор 

жааматтары, бий жана ыр ансамблдери. Белгилүү аткаруучу  

жааматтар (хор, симфониялык). Музыкалык театрлар.  Музыкалык 

конкурстар жана фестивалдар. Балдар үчүн музыка: радио- жана 

телепередачалар, видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). 

Музыканын түрлөрү: вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, 

оркестрлик. Балдар, аял, эркек ыр үндөрү.  
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Оозеки түрүндө жанрынын табиятын аныктоо үчүн 

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика музыка угуп 

музыкалык сөз каражаттарын колдонуу; адамдын өмүрүндө 

музыканын ролу, адамдын руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө 

ролу тууралуу  баштапкы элестөөлөрдү  калыптандыруу;музыкалык 

маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана музыкалык көркөм 

ишке кызыгууну калыптандыруу, башталгыч эстетикалык баалоо 

ыктарын калыптандыруу;импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды 

аткарууда, театралдык жана музыкалык -пластикалык 

композицияларды түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  

Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин, кыймыл 

активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,  кыймыл көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;  атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын 

айтылышы менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун 

кыймылдары менен бирге ритмикалык басуу ж.б.),  музыка менен 

көнүгүү кыймылдарын өздөштүрүү; физикалык өнүгүү 

кемчиликтерди жоюу жана кыймыл сапаттарын өнүктүрүү; бийге 

даярдык көнүгүүлөрүн өздөштүрүү, кооз кыймылдарды, 

эстетикалык даамды,  көркөм  кыймылдарды өнүктүрүүгө   салым 

кошуучу бий элементтерин өздөштүрүү;  

 музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк  менен байланышкан  

тематикалык жана терминологиялык лексиканы өздөштүрүү.  
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КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН  «УГУП 

КАБЫЛ АЛУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА КЕП ТЕХНИКАСЫ»  

(ФРОНТАЛДЫК  САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.  

Түшүндүрмө кат  

 Кептик  жана кептик эмес  үндөрдү угуп кабыл алууну 

өнүктүрүү, кептин ритмикалык жана интонациялык структурасын, 

сөз жана ар кандай үндөрдү угуп кабыл алуу, багыт алуу  

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

Эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,  окутуу жана сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын  жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана 

окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды колдонууда  угуп кабыл 

алуу;окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү  кептик 

материалды  угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;  

Окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө баарлашуунун  

мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана монологдук 

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

Туш келди берилген текст маалыматтардан негизги оозеки 

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, 

сөз айкаштарын); текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча 

суроолорго жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки  айтылган кептик  

маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда, түшүнбөстүктөрдү 

билдирүү;  

Баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес контекстиге  таянуу менен, 

кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү  
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Кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн 

жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана  табигый, 

эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркы луу, 

баарлашуунун кептик эмес  каражаттарын колдонуу аркылуу 

(мимика, дененин абалын, пластиканы ж.б.у.с.),  сүйлөө этикетин 

сактоо менен; кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону 

ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди  билүү, аларды кебинде 

сактоо; кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура  

айтуу, муундарды  жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы боюнча 

окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;  оозеки  кептик  жүрүм-

турумду  түзүү; жана оозеки баарлашууга  катышууну  каалоону 

калыптандыруу;  

Музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу айырмалоо 

жана таануу;  үндөрдүн санын, алардын үнүнүн узактыгын угуу 

аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн (чогуу же чогуу эмес), 

темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн (кадимки, катуу, тынч), 

ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу айырмалоо жана таануу;  

Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик 

материалды  угуу, угуп-көрүү аркылуу кабыл алуу  

Кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн 

жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана табигый, 

эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу, 

баарлашуунун кептик эмес  каражаттарын колдонуу аркылуу 

(мимика, дененин абалын, пластиканы ж.б.у.с.),  сүйлөө этикетин 

сактоо менен; кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону 
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ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде 

сактоо;  

Дем  алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синтагмаларды 

токтоп  бөлүү, текстти айтып берүүдө, сөздүн өзгөрүшүнө жараша 

басым сактоо, өзүнүн  жана жолдошторунун каталарын аныктоо, 

аларды тууралоо.  

Чогуу айтуу, дем чыгаруу, муун, сөз, айкаштарынын жана 

сүйлөмдөрдүн саны, дем баса зарыл синтагмаларды токтоп бөлүү 

(тууроо менен, тааныш сөз айкаштары менен өз алдынча, үлгү 

боюнча). Текстти окуп жатканда, айтып берүүдө синта гмаларды  

токтоп туура бөлүү, текстти жаттап айтуу учурунда,  өз алдынча 

кепте.  

Иштин мазмунуна класстык жана мектептен тышкары  

учурлардын типтүү оозеки жагдайларынан алынган фразалардан 

турган диалогдор, монологдор камтылат. Тексттер алгач  толугу 

менен (эки жолу) угууга түздөн -түз берилет, андан  кийин 

сүйлөмдөр сунушталат. Кийинки этабында сөздөр , тексттен чыккан 

сөз айкаштар туш келди берилип, окуучу угуп кабыл алат, көрсөтмө 

куралга таянып синонимдерди тандоо аркылуу түшүнүүсү такталат 

ж.б.  

Акыркы этапта текстке жооп менен катар тапшырмаларды 

угуу менен аткаруу, тексттин мазмунуна байланыштуу маселелер 

жеке багытталган суроолор колдонулат, о.э. окуучунун жигердүү  

жана демилгелүү катышуусу, текстти эркин айтып берүү, диалог 

колдонулат.  

 



202 
 

 «Кептик угууну жана кептин тыбыштык тарабын 

калыптандыруу» (жеке сабактар) коррекциялык курсу.  

Мазмунун жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

  кептик угууну калыптандыруу, анын негизинде оозеки 

кепти жаңы көрүп -угуу арылуу кабылдоону түзүү жана 

өнүктүрүү;  

  жетишерлик ырааттуу, нормалдуу сүйлөгөн  уккан 

адамдардын табигый сүйлөөсүнө  жакын түшүнүктүү  кепти 

калыптандыруу, кеп учурунда өзүн көзөмөлдөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу, баарлашууда таб игый 

кептик эмес каражаттарды  пайдаланууну калыптандыруу;  

  угуу аппаараттарын колдонуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу;  

  оозеки байланыш көндүмдөрүн активдештирүү , кептик 

жүрүм-турумун, анын ичинде өз алдынча ойлорун жана 

сезимдерин  билдирүү (сүйлөө өнүктүрүүнүн негизинде), 

калыптаган көндүмдөрүн толук ишке ашыруу үчүн, ар 

кандай окуу жана окуудан тышкаркы учурларды колдонуу, 

өнөктөшүнө кепти кабыл  алуудагы кыйынчылыктар  

жөнүндө кабарлоо;  

 

Окуучулардын оозеки кепти кабыл алуусуна жана ишке 

ашыруусуна өбөлгөсүн өнүктүрүү, окуу жана окуудан сырт кары 

иш-чараларынын учурларында  баарлашууну калыптандыруу.  

 Дем алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синта гмаларды 

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,  сөздүн өзгөрүшүнө жараша 
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басым сактоо,   өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,   

аларды тууралоо.  

Кептик дем алуу .   

Чогуу айтуу, дем чыгаруу, муун, сөз,  айкаштарынын жана 

сүйлөмдөрдүн саны, дем баса зарыл синтагмаларды токтоп бөлүү 

(тууроо менен, тааныш сөз айкаштары менен өз алдынча, үлгү 

боюнча). Текстти окуп жатканда, айтып берүүдө синта гмаларды  

токтоп туура бөлүү, текстти жаттап айтуу учурунда, өз  алдынча 

кепте.  

Үн . 

Үндүн  күчүн сөз басымы менен байланыштуу өзгөртүү, 

катуулугун,  бийиктигин (туурап жана өзү билип). Үндүн күчүн, 

катуулугун,  бийиктигин суроолуу же илептүүлүгүнө карата 

өзгөртүү.  

 

Маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн 

бийиктигин жана күчүн өзгөртүү тынч (катуу, тынч, шыбырап)   

суроолуу же илептүүлүгүнө байланыштуу, логикалык басымга 

ылайык. Логикалык  басымды суроолор жана жоопторго ылайык (өз 

алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги 

сөздү суроолор жана жооптор менен). Диалогдо, тексттерде, 

жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо.  Сөздүн формасын  

басымды өзгөртүү аркылуу  (кол  - колдор).  

Тыбыштар  жана алардын  айкалыштары .  

Тыбыштар туура айтууну өздөштүрүү: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, 

л, э;   

жана алардын  айкалыштарын  йа (я), йо (ё), йу (ю), ,  йэ (е) 

баштапкы абалында (алма) жана үндүүлөрдөн кийин (кызыл);  
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үнсүз  жана үндүүлөрдөн кийин  турумдук жумшартып (кнопка,  

жазган);  

к, с, ш; я, е, ю, ё  ажыратуу  белгисинен  кийин; р, ф, х, б, д ;  

жумшак үнсүздөр м, н, х, н, ф,  сөздүн аягында;  

Туурап жана өз алдынча жумшак тыбыштарды 

айтуу.Өздөштүргөн  тыбыштарды  туура  эмес айтылышын  

коррекциялоо;  

Артикуляциясы бирдей  болгон тыбыштардын айтылышын  

тактоо. Үндүү  тыбыштардын сөздө а йтылышын  айырмалоо: а-о, а-

э, о-у, э-и, и-ы, и-у;  

мурунчул  жана эринчил тыбыштардын айтылышын  :  м-п, м-б , 

н- т, в-д, н-д  (жана алардын  жумшак жубун)  

 Үнсүз   тыбыштардын сөздө айтылышын  айырмалоо (ышкырык, 

каткалаӊ,  жумшак  ж.б.)  

  

Сөз.   

Сөздөрдү сүрөттөрдү пайдалануу менен, мугалимдин жардамы 

менен, графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү  боюнча кайра 

айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.  

 

Сөздөрдүн  бирге туура айтылышын, үн түзүмүнө ылайык 

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күчүн, сөздөрдүн ритминин ж ана 

ритмикалык контурун тандоо.  Сөздөрдү түзүмүнө  ылайык, тааныш 

сөздөрдү, басымына жана башка ченемдерине жараша өздөштүрүү. 

«Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.  

 

Эки, үч, төрт, беш муундук сөздөрдөн муун  санын аныктоо;  

муун басымын аныктоо. Үндүү жана үнсүздөрдү бөлүү; үнсүздөрдү  
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жумшак жана каткалаӊдарга бөлүү. Кепте орфоэп ия эрежелерин 

сактоо.  

 

 

 

Фраза.   

 Табигый ылдамдык боюнча сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын  

айтуу; айтылыш  темпин өзгөртүү: жай, суроолуу же илептүү  

(коштоп жана чагылдырып). окуп жатканда текстти жай, суроолуу 

же илептүүлүгүнө жараша туура айтып берүү. Маекке  (чагылдырып 

жана  өз алдынча) мүнөздүү темп менен сөздөрдүн жан а сөз 

айкаштарынын айтылышы.  

 

Диалогдо интонациянын бардык түрлөрүн колдонуу.  

 

Эркин  сүйлөөнү  камсыз кылуу. Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп 

берүү.  

  Тыбыштарды жалгыздатып айтуу;  

  мугалимдин артынан  муундарды, сөздөрдү кайталоо;   

  муундарга, сөздөргө калтырылган тыбыштарды киргизүү;  

  сөздөрдү  берилген тыбышка жараша туура тандоо;  

  сөздөрдөн сөз айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн түзүү;  

  ырларды, тексттерди окуу;  

  табышмактардын  жандырмагын табуу;  

  сүрөттөрдү атоо; сүрөттөр тууралуу суроолорго жооп 

алуу;  

  Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо; таблицаны 

алмаштыруу менен иштөө;  

  сүрөт окуя (сүрөт сериясы)  жана башкалар.  
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«Коомдук-турмуштук  багыт алуу»  

 

Азыраак акыл эстен артта калуу менен дүлөй окуучулардын 

ийгиликтүү жеке коомдошуусу бул балдардын акыл -эс өнүгүүсүнүн 

өзгөчөлүктөрү муктаждыктарын жана өзгөчөлүктөрүн мамилеге 

жараша болот, алардын билим алуу ишин маанилүү жана ийгилигин 

камсыз кылат.  

 

Коомдук-турмуштук багыт алуу   сабак катары төмөндөгү  темалар 

менен көрсөтүлгөн:  

 

Жеке гигиена:  

Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.  

Балдар  менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке 

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. 

Коомдук жайларда жүрүм -гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, 

тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү тазалык  

каражаттарын колдонуу. Жеке туалеттик буюмдарды сактоо. 

Чачын тароо, таракты сактоо, таракты тазалоо  эрежелери.   Кол 

жуу үчүн щётка.  

 

Кийим  жана бут кийим.  

Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны .   

Кыздар жана балдар үчүн кийимдер.  

Сезон боюнча кийим.  

 Кийимдин он жана терс жагы.  

Кийим  бөлүктөрү.  

Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары. 

Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;  
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Кийим сактоо боюнча иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү , 

отургучка илүү, щётка менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка 

менен кийимди планына ылайык тазалоо: акырек, жакасы, 

төмөнкү буюмдар, толугу менен.  

 

 Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу 

багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так 

ылайык тийиштүү кийим кийүү.  

 

Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан, 

жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.  

 

Бут кийим, ар кандай буюмдар. Бут  кийим, ар кандай түрлөрү: 

эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук б ут кийим: кышкы, 

жайкы, сезондук.  

 

Бут кийим бөлүктөрү, байпак, апкыты, кончу, таманы, согончогу, 

батеги.  

 Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар, 

аспаптар.   

каралган мейкиндиктеги бут кийимди  коюу.  

 

Тамактануу :  

Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы, 

жыты сырткы келбети.  

 Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык, 

нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү 
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оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү,  мөмө-жемиштерди 

чыгарганды,  суюк азыктарды  куйганды, ж.б.;  

 Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга ка йнак 

суу куюу; кесүү аспаптары жана шаймандары менен иштөө, 

тамак даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо. Тамак - аш 

даярдоодо бычакты колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп 

кетен жерлерин алып таштоо.  

 Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти 

даярдоо.  

 Дасторкондо  жүрүм-турум эрежелерин сактоого.  

 

Турак -жай:  

 Мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун, 

функционалдык белгилери, үйгө  коюлуучу гигиеналык талаптар. 

Эмерек анын бөлүктөрү.  

 Үйдү  тазалыкта кармоо жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо үчүн  зарыл болгон 

жабдууларды колдонуу; аларды сактоо ыкмалары.  Бөлмө 

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду  коомдук-

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик 

буюмдарын коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.  

 

Транспорт : 

  Транспорт каражаттарын таануу.  Жүргүнчү ташуучу 

транспортту пайдалануу. Жүргүнчү ташуучу унаа  

аялдамаларынын  мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча табуу.  

Коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелери.  
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Транспорт каражаттарын токтотуу. Жүргүнчү унаадан чыгуу. 

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл 

транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коомдук 

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен 

туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча, 

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.  

Коомдук транспорттогу жүргүнчүлөрдү жүрүм -турум 

эрежелериКепте  сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

 

Сатуу мекемелери:  

Дүкөндөрдүн  айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.  

Соода  түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.  

Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.  

Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу.  

 

Жүрүм-турум маданияты:  

Күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

Баарлашуунун кептик эмес каражаттарын колдонуу (калыбын 

кармай билүү, ашыкча эмес жаңсоону, сүйлөгөн кишиге 

кайрылууну);  

Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылуу.  
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Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам 

сурап алуу.  

Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.  

Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.  

Белектерди тандоону билүү.  

 

4.2.4. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  дүлөй  окуучулардын 

инсандык-коомдук өнүктүрүүгө, аларды коомго кошууга  

багытталган.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар Дүлөй балдарды адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү 

жана тарбиялоонун максаты: окуучуларды инсандык-коомдук 

өнүктүрүүгө салым кошуучу  адептик-тарбиялоо чөйрө түзүү (сабак, 

сабактан  тышкаркы, жана мектептен тышкаркы)  

Программаны максаттуу ишке ашыруу милдеттердин эки тобун 

чечүүнүн жүрүшүндө жүзөгө ашырылат:  

азыркы коомдук жана маданий контекстти түшүнүүнү  камсыз 

кылуучу адеп -ахлактык түшүнүктөрүн кеңейтүү жана байытуу 

(окуучулардын курактык мүнөздөмөлөрүнө жана типологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө ылайык)  
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адептик жана адамгерчилигинин терс сапаттарынын көрүнүшүн 

түздөө.  

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү  окуучулардын билим менен 

азыраак акыл эстен артта калуу милдеттери (акыл -эс бузулуулары 

бар)  аркылуу жүзөгө ашырылат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу, биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -салттарын 

камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,  айлана-чөйрөгө  сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле кылууга тарбиялоо, 

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

Билим берүү уюму  көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил 

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү  

ишмердүүлүктөрдүн формалары, түрлөрү менен толукташы мүмкүн.  

Балдарды адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы 

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  
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-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн  түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу 

үчүн  ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана адеп-

ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү маанилерин 

багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: сабактардын 

мазмунун  жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы иштерге жаш 

балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун усулдары менен;  

чоӊдор  жана балдар ортосундагы байланыш жана кызматташтык 

мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин уюштуруу 

боюнча иш тажрыйбасы;  

Адептик  өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

Дүлөй  окуучулар  үчүн   БЖБ БЫББПтын негизинде  балдардын 

билим алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.  

Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын  акыл-эсинде 

жеӊил артта калуусу бар.  Дүлөй окуучулардын адеп-ахлактык 
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өнүгүшүнө  өзгөчө жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган   

түшүнүктөрүн (адеп -ахлак жана жалпы) реалдуу жашоодо колдонуу 

жөндөмүн  өнүктүрүү .  

 

4.2.5. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

Дүлөй   окуучуларга  билим берүү жараянынын ажырагыс бөлүгү 

болуп саналат, жана билим берүүнүн жалпы принциптерине 

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык,  сабактан тышкаркы жана 

сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын (көрүү милдеттерин 

абалын эске алуу менен, атайын билим берүү муктаждыктары н эске 

алуу менен, сакталган   анализаторлорго таянып, байытуу жана 

практикалык өнүктүрүү ) принциптерге таянат.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,  ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн   калыптандыруу, экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.   

 

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну,  тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  
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Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология жумалыгын өткөрүү, сабак -тур, 

сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. Иш -

аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

Программа  жалпы билим берүүчү мектеп үчүн иштелип чыккан 

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу начар  окуучулар үчүн  

БЖБ БЫББПтын негизинде балдардын билим алуу 

муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

 

4.2.6. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык иштин  программасынын максаттары 

Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекетти к жалпы 

башталгыч билим берүү стандартына ылайык  акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  угуусу начар окуучулардын  акыл-эс жана 

эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык жагынан 

кемчиликтерин коррекциялоого, социалдык ылайыкташуусуна 

багытталган.  

 Программанын максаты -ар бир акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар  угуусу начар окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн  

кыйла жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү 

чөйрөсүнүн түзүү;  

 окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү  жана билим берүү 

жараянына интеграциялоо боюнча мүмкүнчүлүктөрүн 

жогорулатуу;  
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 Коррекциялык иштин  программасы камтыйт: окуучулардын 

белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын канаттандырууну 

жана БЖББ БЫББПын өздөштүрүүнү камсыз кылуучу 

түзөтүүчү сабактардын тизмесин, мазмунун, жана ишке 

ашыруу планын;  

 өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн 

окуучулардын психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык текшерүүнү;  

 окуучулардын өнүгүү динамикасын БЖББ БЫББПын 

өздөштүрүүдө ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн; 

коррекциялык иштердин  түзөтүүсүн;  

 сабактарда, сабактан тышкаркы жана мек тептен  тышкары 

иш- чаралардын биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук -

психологиялык -педагогикалык колдоо, коррекциялык 

педагогика жана психология жаатындагы, саламаттык сактоо 

уюмдарынын жана башка уюмдардын адистеринин, 

мугалимдердин жана эксперттердин түзөтүүчү иш -

аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 

кызматташтык механизмин;  

 түзөтүүчү ишинин негизги күтүлүүчү жыйынтыктарын 

камтыган.  

 Коррекциялык иштин программасы  ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү жеке жана (же) психикалык жагынан 

кемчиликтери менен шартталган чектелген окуучула рга  

өзгөчө билим берүү муктаждыктарын аныктоого багытталган;  

жеке-багытталган психологиялык -медициналык-педагогикалык 

жардамды ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү 
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окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн  эсепке алуу менен, атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен (ПМПКнын 

сунуштарына ылайык) ишке ашыруу.  

Түзөтүү  жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды 

камтыйт:  

o  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын өзгөчө 

билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун 

жана ишке ашыруу планы менен өз-өзүнчө багытталган иш -

чаралардын тизмеси;  

o  билим берүү шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларды комплекстүү психологиялык -

педагогикалык-медициналык текшерүүнү жүргүзүү;  

o  окуу мониторингин жүргүзүү;  

o  түзөтүү иш-чараларын  коррекциялоо.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү 

түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп 

техникасын өнүктүрүү (фронталдык сабактар), кептик угууну жана 

кептин тыбыштык  тарабын калыптандыруу (жеке сабактар), 

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).  

 Коррекциялык  -  өнүктүрүүчү иш- окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -

психологиялык байкоону;  

 комплекстүү  психологиялык-педагогикалык коштоонун  жеке 

маршрутун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу ар бир дүлөй 

окуучунун  өзгөчөлүктөрүн  жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн 

изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, анын ичинде  кепти (оозеки 
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жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү деӊгээлин, баарлашуу 

көндүмдөрүн ж.б.;   

 о.э. негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун 

өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү, балдар жана 

кишилер менен инсан аралык мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;  

 атайын (коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) 

өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну 

өнүктүрүүгө багытталган сабактарды өткөрүү;  

 

Билим берүү жараянынын бардык катышуучуларын билим 

берүү жана сабактан тышкаркы иш -чараларды, окуучулардын 

башталгыч билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү 

жетишкендиктерин  эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү  

боюнча, билим берүү уюмунда  угуусу бузулган жана угуусу 

нормалдуу балдар менен  алардын ата-энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер  үчүн психологиялык жактан бейпил 

айлана түзүүнү камтыйт.  

 

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттарын белгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

Угуусу бузулган окуучунун жана анын үй-бүлөсү менен 

системалуу  өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү, 

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө  ашырылат.  

 

2.   Диагностикалык иш   дүлөй окуучулардын  жекече өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын, өнүгүү  динамикасын,  негизги 
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билим берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн, 

социалдык өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын 

аныктоо максатында комплекстүү изилдөөнү  жүргүзүүнү 

камтыйт. Талдоо жүргүзүү боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү 

иштин  ийгилигини анализи  жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын 

муктаждыгына, алардын ата -энесинин каалоосуна  жараша 

өзгөртүү ишке ашырылат.  

Диагностикалык иш__  дүлөй ар бир окуучуну  ар түрдүү адистер 

тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог, психолог, социалдык 

педагог, медициналык кызматкер) комплекстүү изилдөөнүн 

негизинде ишке ашырылат.  

3.Кеӊеш иши    

 

Билим берүүнүн  бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен 

иштөөнүн жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу; окуучулар менен иш 

алып баруу боюнча жекече багытталган ыкмалардын жана  

методдорду тандоо боюнча психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоо  мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн; 

түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын 

тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш берүү;  

 

1.  Маалыматтык-агартуучу иш   

  Окуучуларды окутуу жана тарбия берүүнүн  ишинин 

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз 

ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө байланышкан маселелер 

боюнча мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш -



219 
 

чараларын ишке ашырууну камтыйт. Маалыматтык -агартуучу 

иш өзүнө камтыйт:  

  мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

 

  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;   

  мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  

  ата-энелердин элементардык психологиялык 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн агартуу иштерин 

жүргүзүү;  

 

 

2. Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй-бүлө шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 

багытталган.  

 

Психологиялык -педагогикалык иш баланын классташтары, ата -

энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле калыптандырууга 

көмөктү камтыйт;  

класста/мектепте ички кагылышуусу жана топтор арасындагы 

чыр-чатактардын алдын алуу боюнча иш алып барат;  

класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз кылуу; жалпы 

жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты алды н алуу 

үчүн балага жеткиликтүү иштерде  ийгилик учурун камсыз кылуу.  
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4.2.7. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар Дүлөй окуучулардын  коомдо жашоого керектүү 

коомдук  тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар 

системасын алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн  

эске алуу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген 

окуучулар менен биргеликте ар түрдүү  иш-чараларды өткөрүү .  

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун реалдуу шарттарын эсепке алуу 

менен  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын аныктап алууга 

укуктуу .  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  

Биргелешкен сабактан тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү 

сокур окуучулардын жана алардын кадимки өнүгүп келе жаткан 

курбуларынын  жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  

алуу менен уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда  муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  
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Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн уюштурган 

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча  билим 

берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, маданий 

жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү колдонулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-

чараларды улантуу үчүн каникул учурунда балдардын жайкы эс 

алуусун уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, 

тематикалык лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү 

уюмдарынын жана кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы 

мектептеринин мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасын иштеп чыгуу 

боюнча иш-чаралардын  жумушчу  программасы түзүлөт, алар  

башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү 

программасын пландаштырылган натыйжаларын  өздөштүрүүгө 

багытталган.  

 

4.3. Уюштуруу бөлүгү  

4.3.1. Окуу планы (вариант 1.3)  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы  билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.   
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Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  

 

Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү  уюму  билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы уб акытта өткөрүлөт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 

бөлүнгөн сааттардын эсебинен Түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарынын саны, билим берүү уюмунун жергиликтүү актысында  

белгиленген.  
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Окуу планы төмөнкү нормалардын негизинде иштелип  

чыккан :  "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамда, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.  

 

Иштөө режими .  

Билим  берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН 

тарабынан белгиленген билим берүү процессине коюлган 

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү 

шартында Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар Дүлөй  

окуучуларга БББ БЖББПты  өздөштүрүүдө 1 -класста кайталоо 

мүмкүндүгүн берет (1 -5-класстар) б.а.  программаны узартылган  

мөөнөттө өздөштүрүүгө  мүмкүнчүлүк берет.  

 

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар Дүлөй  окуучулардын 

психо-физикалык жөндөмүн эске алуу менен, БББ БЖББПты  ишке 

ашыруучу билим берүү  уюмдун окуу сабактары 5 күндүк окуу 

жумасында жүргүзүлөт. Сабактар 1  смена менен өткөрүлөт.  билим 

берүү уюмунун иш режими санитардык -эпидемиологиялык 

кызматынын көзөмөлү астында жүзөгө ашырылат.  

Жалпы  билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын 

узактыгы –  1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем 

эмес.  

Окуу жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык 

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес. 1 - класстын 

окуучулары үчүн  окуу жыл ичинде директордун наамына берилген 
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ата-энесинин арызынын негизинде 1 -жана 3-чейректе  эс алууга 

кошумча жума  белгиленет.  

Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга 

карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен 

камсыз кылышын, сабактарды өздөштүрүүгө жогорку сапатын 

камсыз кылат.  

Сабактардын ортосундагы танапис 10 мүнөт, 2 -жана 3-

сабактан кийин- 20 мүнөт.  

Топтук түзөтүү  сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 -

5 класстарга  топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече 

коррекциялык сабактын  узактыгы 20 мүнөт.  

Окуу  жүктөмүнүн  акырындап өстүрүү  "кадам" ыкмасын 

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили 

уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде 

күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.  

Тапшырмалар окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу 

менен   берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз 

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа  

жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып -

билүү мүнөздөгү тапшырмалар  гана сунушталат, балдардын 

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.  

Бул тапшырмалардын  максаты –  окуучулардын өз алдынча үй 

тапшырмасын  аткарууга  тышкы жана ички стимулдарды 

калыптандыруу. 1-чейректин ичинде уюштуруучу  мүнөздөгү гана 

тапшырмалар сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү 

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган  тапшырмалар 
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берилет. Үчүнчү чейректе класста  башталган  иштердин аякташын 

үйдөн аткаруу боюнча тапшырмалар берилет. та пшырмаларды 

жүзөгө ашыруу үчүн  ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.  

Экинчи класстан баштап сабактар боюнча тапшырмалар  

«минимакс»  принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча 

тапшырманын бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми 

экинчи бир бөлүгү - окуучунун каалоосу боюнча.  

 Бардыгы болуп, бардык сабактар боюнча тапшырмаларды 

аткаруу убактысы (окуу менен) 3 -класс - 1,5 саатка чейин (90 

мүнөт), 4-5-класстарга  - 2 саатка чейин -120 мүнөт.  

 Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш 

(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз -

өзүнчө жүргүзүлөт.  

Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин   45 мүнөттөн кем 

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарын эске алуу менен) 1680 сааттан ашык эмес болуш керек.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө  жумасына сарпталган 

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын 

сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)  1- 5-класстарда  10 

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен 

аныкталат.  
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4.3.2  Башталгыч  билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган 

жалпы билим берүүчү программасын ишке ашыруу үчүн  

шарттардын системасы.  

Кадрдык  шарттар . 

 

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар Дүлөй окуучулар  үчүн  

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы 

билим берүүчү программаны ишке ашырып жаткан педагогикалык 

кызматкерлердин ар бир кызмат ордуна   тийиштүү 

квалификациялык  мүнөздмөгө туура келиши керек.  

 

Мугалим-дефектолог (сурдопедагог)  «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү" багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

 

Түзөтүүчү ишинин  программасын ишке  ашыруу үчүн  ар кандай 

кесиптеги жана даярдыктагы мугалимдердин кесиптик даярдыгы 

бар адамдар сурдопедагогика жаатында  кайра даярдоодон өтүшү  

керек жана кесиптик кайра даярдоо   жөнүндө диплом алыш керек.  

 

Педагогикалык кызматкерлери :  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,   дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  
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угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

  

Жетектөөчү кызматкерлер (административдик персонал)  

жогорку кесиптик билими менен бирге  белгиленген үлгүдөгү 

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

  

Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу 

жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна э э, ал   

кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.  

 

Финансылык  шарттар  

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен дүлөй ар бир окуучуга мамлекеттик жана 

акысыз билим берүү  мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 

камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  

Каржылык камсыздоо  Дүлөй  окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПтын ар 

бир вариантына аныкталган материалдык -техникалык жана кадрдык 

шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык келүүгө тийиш.  

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Дүлөй окуучу  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө 

жок, курдаштарынын чөйрөсүндө узартылган мөөнөттө 

инклюзивдик билим алат  деп божомолдоого болот . Дүлөй 

окуучулар үчүн атайын билим берүү муктаждыктарына 



228 
 

ылайыкташтырылган башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим берүүчү программа  

каралышы керек, ал  программаны ишке ашыруу боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз  кылуу үчүн:  

1) Дүлөй  окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруунун 

жүрүшүндө программанын структурасына  коррекциялык  

иштин программасын милдеттүү түрдө киргизүү  адистердин 

атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

2) Зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка 

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 

техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү 

коштоочу инженерди) белгиленет.  

3) БЖББ БЫЖББПты жүзөгө ашыруу үчүн Дүлөй окуучулар үчүн  

мамлекеттик билим берүү  стандартына ылайык атайын 

материалдык-техникалык шарттарды түзүү (атайын окуу 

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабду уларды, 

атайын техникалык каражаттар,  жардамчы шаймандарды 

колдонууга, атайын  компьютердик программалар ж.б..)    

 

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү  чектелген бир окуучу үчүн Каржылык  камсыздоону  

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн  окутуу шарттары  эске алынууга 

тийиш.  

Каржылоо БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 
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ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу м енен эсептелет.  

  

Ошентип, Дүлөй окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке 

ашыруунун жүрүшүндө  бузулуулары жок ар бир окуучуну 

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик 

класска адамдык жана материалдык ресурстарга нормативдик 

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү  чектелген ар бир 2 окуучуга,  бүт мектептин 

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  

 

Материалдык -техникалык шарттар  

 

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү 

аймактарды, ошондой эле сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү 

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек. Алыскы иш алып 

барууну уюштуруу зарыл болсо,  адистер компьютердик  жана 

аралыкта орнотулган жабдуулардын комплектиси менен толук  

камсыз болушу керек.  

 

Маалыматтык колдоо көрсөтүү  дүлөй ар бир окуучуну зарыл 

болгон ченемдик укуктук базаны  жана билим берүү жараянынын 

катышуучуларына  болжолдолгон мүнөздөмөлөрү боюнча билим 

берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.  



230 
 

Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине  

шарттар түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki 

куралдары, санариптик видеоматериалдар), анын ичинде 

электрондук маалымат ресурстарды, электрондук билим берүү 

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтом ун, байланыш 

технологияларын, ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги 

билим берүү программасын өздөштүрүүдө жакшы жыйынтык 

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды 

колдонуу зарыл.  

 

Укпай калган жана начар уккан  окуучулардын өзгөчөлүктөрүн 

жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук жана билим 

берүү  интеграциялоонун айрым түрлөрү  болжолдолот.  

 

 Бул адистердин ортосундагы жогорку  сапаттагы өз ара 

макулдашуунун милдеттүү талап кылат. Ошол жана башка 

адистерге өзгөчө психология жана  коррекциялык педагогика, анын 

ичинде санариптик китепканаларга, порт алдар менен сайттарга, 

аралыктык кенеш берүү , квалификациялуу адистердин жеке 

пикирин алууга кайрылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек.  

 

Ошондой эле, анын ичинде тармактык ресурстар жана 

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй -

бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу 

камсыз кылат.  
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Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

 

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык -

техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:  

2) дүлөй окуучулардын  Стандартта белгиленген Башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкталган негизги били м берүү 

программасын өздөштүрүү  мүмкүнчүлүгүн;  

3) төмөнкү  шарттарды сактоону:  

 

  билим берүү процессинин  санитардык -гигиеналык  

ченемдерин  (суу үчүн талаптар, канализация,  жарык 

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);  

  турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган 

гардеробдор, дааратканалар, жеке гигиена жерлер 

ж.б.);  

  коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу 

орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам 

бөлмөсү, ж.б.) болушу;  

  өрт  жана электр коопсуздугу;  

  эмгекти коргоо боюнча талаптар;  

  өз  убагында оңдоо мөөнөтү жана  көлөмү.  

   

3) окуу маалыматтарына, ББ уюмунун ички түзүмдүк   

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.  
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Билим берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

  Начар уккан жана кеч укпай калган балдар үчүн жеткиликтүү 

чөйрөнү уюштуруу үчүн маанилүү шарт болуп, иш-класста же 

башка бөлмөдө  окуучунун жайгашкан жеринде, жамааттык  иш 

чараларды өткөрүүд, атайын алачык же электрондук алып 

жүрүүчүлөрдөгү басылма түрүндө берилген маалыматтык 

тексттердин, билим жыйындарынын күн тартиби боюнча кошумча 

маалыматтардын  кайталаган үндүк маалыматтарды,  бөлмөдө добуш 

деңгээлин контролдоо  болуп саналат;  

 

Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар 

бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде 

сурдотехникалык каражаттар менен,  ж.б. инвентарь менен начар 

уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет үчүн 

каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары   менен камсыз 

болушу керек.  

Инклюзия шартында класстардын толуу дара жасы 2  дүлөй 

окуучудан ашык эмес. Класстын  жалпы толушу: 1 дүлөй   окуучу 

бар болсо  25тен ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү 

чектелбеген окуучу-   2 дүлөй окуучу болсо, 20дан  ашык эмес ден 

соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу.  
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Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

  Чарчоонун алдын алуу максатында  иш жөндөмдүүлүгү 

оптималдуу болушу үчүн жумасына 1 жолу  шаршемби же бейшемби  

күнү жеңилдетилген  окуу күнү  болушу керек.  

 

Сабакта окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи к ласстардан 

башка класстарга 40 мүнөттөн ашпоого тийиш. Сабактардын 

ортосундагы  танапистин узактыгы 10 мүнөттөн  кем эмес.  

  Ар бир сабактын ортосунда дене тарбия мүнөттөрү  

өткөрүлүшү  зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө жан а   

дене калыбын коррекциялоого багытталган.  

 

Мындан тышкары, дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун 

жандантууга жана чыңалуусун жоюш үчүн зарыл көнүгүүлөр 

киргизилет). Укпай калган жана начар уккан  окуучуларды  

психологиялык-медициналык-педагогикалык  колдоо сабактарда 

жана сабактардан тышкары убакытта төмөнкү адистер тара бынан 

жүзөгө ашырылат: мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо 

адистери (педиатр-дарыгер, дарыгер –сурдолог, медайым).  

Укпай калган жана начар уккан бала, окуу  күнү ичинде жана 

сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу 

аппаратын же кохлеардык имплантты жана аппаратты, же эки 

кохлеардык имплантты колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эске 

алуу менен); окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

жүрүшүндө зымсыз аппаратура колдонулат, мисалы, FM -системасы. 

балдар жана кишилер үчүн  жеке аппара тка  жана кохлеардык 
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имплантантка  сарамжалдуулук менен мамиле жасоого мүмкүнчүлүк 

берет.  

 

Иш ордун уюштуруу  

 

Укпай  калган жана начар уккан окуучунун партасы, бала 

отуруп мугалимдин жана өз классташтарынын  жүзүн көрө  алган 

абалда турушу керек. Баланын  жумуш ордуна жарык жакшы 

берилиши керек. Партадан  доскада жайгашкан маалыматка, 

маалымат  такталарына түздөн -түз эркин мүмкүнчүлүк керек.  

Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер  мугалимдин кошумча 

жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланы луучу   атайын 

турак орнотулушу зарыл.  

 

Окуу ордун уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары, 

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулар дын 

бардыгы эске алынат. Көрүү жөндөмдүүлүгү начар укпай калган 

жана начар уккан окуучунун  иш орду офтальмологтун сунуштарына 

ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында бузулуулары 

бар укпай  калган жана начар уккан  окуучунун иш орду атайын 

жабдылган  болушу керек.  

 

Укпай калган жана начар уккан окуучунун ата-энеси  баланы 

жекече жана заманбап электр-акустикалык үн күчөткүч аппаратура 

менен  камсыз кылуусу милдеттүү шарт болуп саналат.  

 

Заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык  

(эки жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплантты колдонуу 

жана жеке угуу аппаратын (медициналык  далил эске алуу менен)   
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бир эле убакта пайдалануу оозеки сүйлөөнү жана кептик эмес 

дабыштарды кабыл алуунун  натыйжалуулугун жакшыртат жана  

мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез 

тапканга мүмкүнчүлүк берет.  

 

Билим берүү уюмунун  китепканасы окуу планынын бардык 

окуу предметтери боюнча басма билим ресурстары жана ЭОР менен 

жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча  адабият фонду менен 

камсыз болуусу зарыл. Кошумча адабияттар Фонду балдар 

адабиятынын, илимий –популярдык адабиятты жана мезгилдүү  

басма сөздү камтууга тийиш.  

 

Заманбап маалыматтык билим берүү  чөйрөсүнүн (флеш - 

тренажер, анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик 

материалдарды), анын ичинде электрондук маалымат ресурстарды,   

электрондук билим берүү ресурстарын, маалыматтык технологи ялар  

топтомун, байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык 

каражаттарды иштешин камсыз кылуу керек, бул  ар бир окуучунун 

билим берүү программаларын  өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка 

жетишүүнү камсыз кылат.  

 

Билим берүү уюмунун маалыматтыцк -билим берүү чөйрөсү 

электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга 

мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш:  

  билим берүүнү пландоо;  

  билим берүү материалдарын сактоо жана жайгаштыруу, 

мугалимдердин жана окуучулардын иштерин маалымат 

ресурстарын билим берүү жараянынын катышуучуларын  

колдонуу;  
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  угуусу бузулган балдардын негизги жалпы билим берүүнүн 

негизги билим берүү программаларын өздөштүрүүсүн жана окуу -

тарбия иштеринде жыйынтыктарын прогрессин жазууну;  

  өз  ара - интернет аркылуу, анын ичинде билим берүү 

жараянынын катышуучуларынын ортосундагы билим берүү 

тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү үчүн билим берүү 

жараянынын жүрүшүндө түзүлгөн маалыматтарды колдоно 

билүү;  

  окуу катышуучулардын билим берүү ресурстар ын чейин 

Интернеттен колдонууну  көзөмөлгө алуу (маалыматты алууга 

мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү 

жана билим берүү максаттарына карама -каршы келген 

маалыматтарга чектөө  коюу).  

 

 

 

ДҮЛӨЙ  ОКУУЧУЛАР  ҮЧҮН БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН БОЛЖОЛДУУ ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН Ж АЛПЫ 

БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫ  (ВАРИАНТ 1.4.)  

5.1. Максаттуу бөлүм  

5.1.1. Түшүндүрмө кат  

 

     Программанын 1.4 - варианты боюнча инклюзивдик билим 

берүү чөйрөсүндө  окуп жаткан окуучулардын  акыркы жетишүү 

үчүн талаптар бардык баскычтарында дени сак курдаштар ынын 

акыркы жетишкендиктерине жана окутуунун акырына карата абал 

боюнча талаптарга жооп бербейт.  



237 
 

Окутуунун жыйынтыгын баалоодо балдардын өнүгүшүндөгү  

өзгөчөлүктөргө байланыштуу жетишээрлик табигый 

кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин эстен чыгарбаганыбыз 

маанилүү, бирок, жалпысынан, алардын окуп -үйрөнүүсү жана 

өнүктүрүү ийгиликсиз катары кароого болбойт.  

 

Программанын 1.4 вариантында улам олуттуу аргасыз 

жөнөкөйлөтүлгөн  окутуу жана тарбиялоо, ошондой эле окуучуга 

ылайыкташтыруу мүмкүн болушунча көп жана дени сак курдаштары 

менен өз тажрыйбасын жана өз ара чектөө, бир к ыйла татаал 

коомдук чөйрөгө киргизүү өзгөчө ишти талап кылат.  

 

Бул вариант өнүктүрүү боюнча олуттуу жылыштар бар болсо 

угуусу начар жана укпай калган баланы окутуунун 2.2.  вариантына 

которсо болот Стандартка ылайык бул топтогу окуучулардын 

башталгыч жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден - 

соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине туура келбейт, билимди 

пролонгацияланган (узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп 

болжолдойт.  

 

Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)  иштеп чыгууда 

жана ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн 

төмөнкү негизги милдеттерди  чечүүнү карайт:  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу бузулган 

окуучунун  адептик өнүгүүсүн, жалпы маданиятын 

калыптандыруу;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу бузулган 

окуучуну  инсандык өнүктүрүү;  
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 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу бузулган 

окуучунун  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын 

канааттандыруу;  

 окуу сабактарын, коррекциялык  -  өнүктүрүүчү  курстарды 

өздөштүрүүсүндө, жекече өзгөчөлүктөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен пландаштырылган 

натыйжаларга  жетишүү;  

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө түрткү берүү;  

 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу бузулган 

окуучунун  таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн 

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы  

билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасын 

өздөштүрүүсүнө  терс таасирин минимизациялоо;  

 Башталгыч жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылуу;  

 жалпы башталгыч жана негизги жалпы билим берүү 

ырааттуулугун камсыздоо;  

 билим берүү процессинде иштиктүү  типтеги заманбап билим 

берүү каражаттарды жана коррекциялоо каражаттарын   

пайдалануу;  

  клуб, секция,  студия системасын колдонуу менен  коомдук 

пайдалуу иштерин жүргүзүү,  комдук–пайдалуу 

ишмердүүлүгүн, спорттук–ден соолукту чыңдоо иштерин 

уюштуруу, окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

 Окуучулардын, алардын ата -энелеринин  (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 
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коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн  

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу бузулган  

окуучулар  коомдук тажрыйбаны окуу предметтер ин изилдөө 

процессинде түзөтүү - өнүктүрүү  курстардын жүрүшүндө 

топтоо мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу.  

 

 

Дүлөй окуучулардын  психологиялык-педагогикалык 

мүнөздөмөсү  

 

Программанын 1.4 варианты  акыл-эсинде жеӊил артта калуусу 

бар (интеллектиси бузулган), психикалык өнүгүүсү  кечеӊдеген 

жана көрүү жөндөмдүүлүгү начар,  церебралдык шал оорусу менен 

жабыркаган (ДЦП) дүлөй  окуучуларга  билим берүү үчүн иштелип 

чыккан.  

 

Эки же андан ашык бузулууга ээ  болгон окуучуларды 

өнүктүрүү  -  бир кыйла татаал, анткени ар бир алгачкы бузулуу 

экинчи бузулуулар менен комплексте болот, бул бузулуулардын 

жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана ордун толтурууга тоскоолдук 

кылат.  

Бул,өз  кезегинде, окуучулардын  билим шарттарына көнүүсүн 

жана негизги баштапкы билим билим берүү ылайыкташтыр ылган 

программаларын өздөштүрүү  натыйжалары жетишүүнү кыйындатат 

жана билим алуунун  өзгөчө муктаждыктарын шарттайт. 

Ошондуктан бул балдарды окутууда полифункционалдык билим 
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берүү  чөйрөсүн түзүүнү,  педагогикалык мейкиндикти уюштуруунун 

өзгөчө  шарттарын талап кылат.  

5.1.2. Дүлөй окуучуларга  жалпы башталгыч билим берүүнүн    

болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн  

программасын өздөштүрүүсүнүн   күтүлүүчү  натыйжалары  

(вариант 1.3.)  

Күтүлүүчү  натыйжалардын  түзүмүндө инсандык 

жыйынтыктарга негизги орун берилет, себеби, алар коомдук жана 

маданий  тажрыйба өздөштүрүү үчүн зарыл  болгон татаал жашоо 

компетенцияларын камсыз кылгандыгына байланыштуу болот.   

 Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар дүлөй окуучулар   

(акыл-эс бузулуулары бар) окуучулардын өзгөчөлүктөрүн  эске алуу  

менен  

Филология  

Кыргыз/ орус тили  

Башталгыч билим берүү  баскычында Филология  предметтик 

аймагы  «Сөз  өстүрүү»; «Окуу»; «Жазуу» (1 -2 класстарда) 

предметтеринен турат жана   төмөнкү  предметтик  жыйынтыктарды 

калыптандырууга багытталган  

  окуучулардын чондор менен (мугалим менен) баарлашууга 

муктаждыгын калыптандыруу, маанисин түшүнүүнү;  

  өтүнүч, суроо менен кайрылуу мүмкүнчүлүгүн түзүү;  

  иштин аткарылгандыгы тууралуу, ишти улантуу үчүн уруксат 

алуу үчүн  иш-аракеттер  тууралуу пикир үйрөнүү.  

 

 Окуу.  

  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  
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  текст менен иштөө жана кептик ыктарды калыптандыруу: 

окулганды чындык менен тууралоо, буюмдар менен, сүрөттөр 

менен;  

  окулган текстке тийиштүү реакция окутуу: кубануу, кайгыр уу 

ж.б.;  

  окулгандын мазмунун жеткиликтүү  вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттар  менен бере билүү жөндөмдүүлүгү;  

  китепте багыт алуу  жөндөмү: текстти көрсөтүлгөн беттен 

табуу, атын, авторун көрсөтүү;  

 

 Математика  

 

  сандар, өлчөмдөр жана  геометриялык фигуралар тууралуу 

баштапкы математикалык билимдерди буюмдарды сүрөттөп 

жана түшүндүрүү, жараяндарды, кубулуштарды, ошондой эле 

алардын сандык жана мейкиндик мамилелерине баа берүү 

катары колдонуу;  

  ченөө, саноо, өлчөө, баалоо негиздерин өздөштүрүү;  

  окуу-таанып билүү жана маалыматтык, күнүмдүк жана 

кесиптик маселелерди чечүү үчүн  жөнөкөй математикалык 

билимдерди  колдонуу.  

Коом таануу жана табият  таануу   

  жандуу жана жансыз жаратылыш объектилерин жана 

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;  

  жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып, изилденген 

объектилердин жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

  чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.  
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  Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктоо;  

  Сакталган анализаторлордун жашоодо  зарылдыгын түшүнүү.  

Искусство  

 Эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү "сулуу" жана "сулуу 

эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту көрө билүү 

жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын  сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;  

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч 

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр; мейкиндикте 

жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам түзүү 

көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра 

билүүнү;  

Дене тарбия  

  Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар 

кандай формаларын  жүзөгө ашыруунун системасы катары.  

  Физикалык  көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана 

өнүгүүсүнө  өз таасирин тийгизиши.  

  Дене-бойду жана негизги физикалык сапаттарын өнүктүрүү 

менен байланышы.  

Негизги  физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, ылдамдыкты, 

чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  
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Технологиялар  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.)  

жөндөмдүүлүктөрү;  

  тапшырмага ылайык  өндүрүү үчүн материалдарды тандап алуу 

мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү;  

  коопсуздук талаптарын  жана санитардык талаптарды билүү;  

 

5.1.3. Дүлөй  окуучулардын башталгыч билим берүү  боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн белгиленген жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы   

 

Акыл-эсинде бузулуулары бар  дүлөй окуучулардын БББ 

ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы инсандык 

жыйынтыктары бааланбайт.  

 

Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин баалоо 

толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн) пикирин 

эске алуу керек,  анткени баалоонун маанилүү параметри 

окуучулардын ар кандай коомдук чөйрөлөрдө (мектеп, үй -бүлө), 

күндөлүк турмушунда, өз даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн 

көрсөтүүсү болуп  саналат.  

 

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу бузулган 

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 
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жетишкендиктерине баа берүү жолдорун аныктоод  төмөнкү 

принциптерге таянууга максаттуу:  

 

1)өнүгүүүнүн  жекече  жана типологиялык өзгөчөлүктөрүн     

окуучулардын атайын билим алуу муктаждыктарына жараша   

баалоону чектөө;  

 

2)окуучулардын психикалык жана коомдук өнүгүүсүн, жеке 

шыгын, мүмкүнчүлүктөрүндөгү  өзгөрүүлөрдү изилдөө менен, 

жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;  

3)окуучулар  үчүн  БББ ЖББЫБПтын мазмунунун өздөштүрүү  

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо  өлчөө  

параметрлерди, критерийлерди  жана инструменттердин биримдиги   

калыс баалоону камсыз кыла алат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

окуучулардын жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө билим берүү 

иштеринин натыйжаларына комплекстүү  мамиле  кылуу, баа берүү 

үчүн  эки топтогу күтүлгөн натыйжаларга жетүүгө  жол берет :  

инсандык, жана предметтик.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерин баалоо сокур окуучулардын өзүнчө  предметтер 

боюнча, коррекциялык -өнүктүрүү  аймактын  курстары боюнча   

пландаштырылган натыйжаларга  жетишүү болуп саналат.  

 

Окуу предметтерин өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик жыйынтыктарды 

баалоо системасы,  окуучулардын  билим алуу жетишкендиктеринин 

динамикасын баалоону камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин 
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өнүгүүнү  баалоо  менен предметтик мазмунду  өздөштүрүү  

денгээлин  баалоону камтыйт.  

 

Окуу сабактарын өздөштүрүү  менен байланышкан предметтик 

натыйжаларга  баа берүү объектиси, андан ары күнүмдүк жашоо 

шартка көнүү боюнча окуучулардын  окуу-таанып билүү, окуу-

практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.  

 Жыйынтыктоо баалоо сабактагы кыймылдарды  ийгиликтүү 

өздөштүрүүсүн  контролдоо менен чектелет.  

Жыйынтык  баага предметтер боюнча  натыйжалар чыгарылат, 

алар  билим берүүнүн  кийинки  баскычка  өтүү  мүмкүнчүлүгү 

жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат  

 

 

5.2. Мазмундуу  бөлүм  

5.2.1. Жалпы негизги  окуу иш -аракеттерин калыптандыруу 

программасы (вариант 1.4.)  

 

Программа интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган дүлөй 

окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк жана 

коммуникативдик иш -аракеттерин  калыптандырууга багытталган.  

  

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн, 

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин 

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна, окуучулардын 

таанып билүү жана билим берүү максаттарын  өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  
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3. Инсандык  жалпы окуу иш-аракеттери баланын 

«окуучу» ролун  кабыл алууга даярдоону камсыз кылат,  

окуучуга жеткиликтүү ролдук функцияларды   түшүнүүнү жана 

окуу процессинин мазмунуна жана уюштурулушуна 

кызыгуунун негизинде кошулууну  камсыз кылат.  

4.  

5. Коммуникативдик жалпы окуу  иш-аракеттер  окутуу 

процессинде курдаштары жана чоӊдор менен пикир алышуу   

жөндөмдүүлүгүн камтыйт.  

Билим  алуунун ар кандай учурларында окуу  иш-аракеттеринин 

тобун  колдоно алуу, алардын калыптанышынын көрсөткүчү болуп 

эсептелет.  

 

Негизги окуу иш-аракеттеринин  мүнөздөмөсү  

Инсандык  окуу   иш-аракеттери . 

Инсандык  окуу  иш-аракеттери- 

мектепке карата оң маанай, окуучунун ички абалы, мектеп 

жашоосундагы маанилүү учурларына багыт алуу жана "окуучу"  

ролун кабыл алуу;коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы 

себептерди камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 

  билим берүү материалдарына окуу-таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 

  сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты  өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  
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  мугалимдердин, балдардын, ата-энелердин баалоосун түшүнүү 

боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин /  

ийгиликсиздиктин себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

  коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына  

  ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун кабыл алуу;  

  негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

  сергек жашоого даяр болуу;  

 

Коммуникативдик окуу  иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр менен  

көрсөтүлгөн: жупта, үчтөн, жааматта (мугалим -окуучу, окуучу-  

окуучу, окуучу- үчтөн, окуучулар); чоңдорго жардам сурап 

кайрылуу, ар кандай коомдук учурларда курдаштары менен 

кызматташуу.  

 

Өтүнүч,  каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  

тапшырмасы боюнча же  өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.  

 

Жөнгө  салуучу окуу  иш -аракеттери  төмөнкү  көндүмдөр  менен 

көрсөтүлгөн: «сабак», «танапис» түшүнүктөрүн окуу маселесин 

кабыл алуу жана эске сактоо; мугалим тандаган багыттарды эске 

алуу- менен биргеликте жаңы окуу материалында  иш-аракет 

кылуу;коюлган тапшырмалар боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык иш-аракеттерин аткаруу;   

иш-аракеттерди жүзөгө ашыруунун тууралыгын  баалоо;  

мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана  башкалардын 

сунуштарын  жана баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу; иш -аракет 
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аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, аларга баа 

берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл өзгөрүүлөрдү жасоо;  

зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

 

Таанып  билүү окуу иш-аракеттери  төмөнкү ыктар менен 

көрсөтүлгөн:  

маселелерди чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды 

пайдалануу;  

жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу; 

маселелерди чечүү боюнча бир катар  жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ болуу.  

 

Жалпы окуу иш-аракеттерин калыптандыруу, окуучулардын 

жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, таанып билүүсүнүн 

өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу, сабактан тышкаркы 

иш-чараларда жана сабактарда,  коррекциялык  -  өнүктүрүүчү 

аймактын курстарында  ишке ашырылат.  

 

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу  иш-

аракеттерин  калыптандыруу окуу сабактарында жана  

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактардын    курстарында, сабактан 

тышкары жана мектептик ишмердикте  ишке ашырылат.  
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5.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын  программасы  

Кыргыз/орус тили  

Окуу сабактарынын программалары дүлөй акыл эси жеӊил 

артта калган (интеллектуалдык бузулуулары бар) окуучулардын 

БББ ЖББЫБПты  өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга   

жетишүүнү камсыз кылышы керек.  

  Окутуу балдардын ар кандай ишмердигинин түрлөрүн, 

өнүктүрүү жана балдардын баарлашууга муктаждыгын колдо нуу 

шартында   калыптандырууну камтыйт.  

Кепти өнүктүрүү ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүн 

уюштуруу, ошол эле учурда, оозеки сүйлөө кебинин лексикалык, 

грамматикалык жана фонетикалык тарабын калыптандыруу 

процессинде жүзөгө ашырылат. сөз  өнүктүрүү боюнча иш кеп 

ишмердүүлүгүн  ар кандай формаларында  калыптандыруу (оозеки, 

оозеки-дактилдик, жазуу) позициясында каралат.  

Кенже окуучуларды тилге коррекциялык окутуунун  

артыкчылыктуу багыты болуп кеп ишмердүүлүгүнүн калыптанышы 

жана тил жөндөмдүүлүгүн, кептик  жүрүм-турумун өнүктүрүү болуп 

саналат,  

Кептин грамматикалык түзүлүшүн үйрөтүү, негизинен экинчи 

класста балдардын тилди  иш жүзүндө өздөштүрүү менен ишке 

ашырылат.  

  Окуучулардын тил  жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү атайын 

көңүл бурууну талап кылат. Башталгыч класстарда билим берүүнүн 

негизги милдети кептик жүрүм -турумду түзүү болуп саналат, бул 

иш башкалар менен кептик  активдүүлүктү калыптандыруу,  айлана -  
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чөйрөдөгүлөр  менен баарлашууга каалоо жана жөндөмдүү 

болуп,оозеки айтылган сөздөрдүн негизинде маалыматты кабыл 

алуу жана ага жооп берүү процессинде ишке ашырылат. сүй лөө 

ишмердигине окутуу анын кандай түрлөрүн түзүүнү  камсыз 

кылышы керек: сүйлөө (маек жана монолог кеби), жазуу, окуу, уг уу 

(жеткиликтүү болгон чектерде).  

Сүйлөө ишмердигинин ар бир түрүн өздөштүрүү  балдардын 

сүйлөө муктаждыктарын, кепке умтулуусун калыптандырууну,  

сүйлөөнү пландоого окутууну, аны ишке ашыруунун ыкмаларын 

жана каражаттарын тандоо боюнчаыктарды түзүүнү тала п кылат.  

Окуучулардын кебин өнүктүрүүнүн натыйжалуулугунун шарты 

билим берүү процессинде   тил үйрөнүү үчүн ар кандай ыкмалар ды 

колдонуу болуп саналат.Жаңы сөз менен таанышуу (сөз айкашынын 

жаңы түрү менен) белгилүү бир сөздөрдү (сөз айкаштары сыяктуу) 

колдонууну талап кылган кырдаалдарда, предметтик -практикалык 

ишмердүүлүктүн шартында, ишке ашырылат.  

 

Кептик материалды өздөштүрүү жана бышыктоонун билим 

алуу процессинин  ар кандай түрлөрүндө көптөгөн кайталоо менен, 

сөз өстүрүү, окуу жана математика  сабактарында жүргүзүлөт.  

 

Заманбап билим берүү уюму акыл -эс бузулуулары бар дүлөй 

балдарды окутууда жайлуу билим берүү чөйрөсүн түзүү үчүн, 

жетишерлик көп тармактуу билим берүү компоненттерине ээ 

болушу керек. Мындай шартта, мүмкүн, маанилүү күнүмдүк 

түшүнүктөр айрым активдүү сөздүк запасын түзүү үчүн, ошондой 

эле балдардын буттары -бул категорияга демилгелүү сөз бир аз 
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өлчөмдө. Бул учурда, билим берүү ийгилиги сүйлөө материалдык 

көлөмүн кыскартуу, ошондой эле ар кандай билим берүү 

жагдайларды, анын кайталанышын тез-тез уюштуруу менен камсыз 

кылынат. Дүлөй окуучулардын кептик  өнүгүүсүнүн  натыйжалуу 

педагогикалык зарыл шарты  болуп  тил үйрөнүү үчүн  ар түрдүү 

ыкмаларды колдонуу, анын ичинен окуучуларга жекече мамиле  

болуп саналат.  

 

Жазуу . 

Сабаттуулукту өздөштүрүү, кептин негизги  ар кандай 

түрлөрүн жана алардын колдонуу эрежелерин өздөштүрүү. 

Материалдын ичинде сабаттуу өз алдынча кепти өздөштүрүү. Басма  

тамгаларды жана алардын дактилологиялык  белгилерин окутуу 

программасы боюнча тыбыштардын  үйрөнүү кезегине ылайык   

өздөштүрүү.  

Алиппенин кесилген тамгаларынан  сөз өстүрүү боюнча 

сабактарда (сөз белгинин үлгүсү боюнча) окуган предметтерди 

жана кубулуштарды чагылдырган сүрөттөргө  жазуу түзүү. 

Алиппенин  кесилген тамгаларынан сөздөрдү түзүү (1, 2,  3-  

муундан турган).  

Алиппенин кесилген тамгаларынан  сөздөн калтырылган  

тамганы таануу жана киргизүү жөндөмдүүлүгү (сөз  үлгүсү боюнча). 

аларга таяк жана түрдүү түстөрдүн талчаларынан дубликаттарын 

тандоо менен түз сызыктардын жана калыптардын жөнөкөй сөз 

айкаштарын чыгаруу жана түзүү.  Манжалардын, колдун 

кыймылдарын макулдаштыруу жана өнүктүрүү. Ийлеп -чаптоо, 

кабаттоо жана түз сызыктар  боюнча кайчы менен кагазды кесүү. 
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ичке таяк, түстүү саман, кагаз тилкеси нен фигураларды түзүү. 

Мозаика  менен оюндар. Колдун майда моторикасын өнүктүрүү . 

Туура  жазуу көндүмдөрү: отуруу,  дептер, калем, карандаш 

орду.  Контуру  боюнча геометриялык формаларга  окшош 

буюмдарды схематикалык чийүү. Жөнөкөй тамгалардан кыйла 

татаал тамгаларды жазууга окутуу. Жазуу техникасын өздөштүрүү; 

текстти көчүрүү; ката таап, аларды оӊдоо; жазуу кебин баарлашуу 

жана окутуу каражаты катары колдонуу.  

Сөз өстүрүү .   

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда  ким менен, эмне 

максат менен баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү ке пти 

практикалык өздөштүрүү. Өз пикирин билдирүү. Окуу 

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүн дө суроо-жооп  

диалогун түзүү.  

 

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай тема боюнча 

оозеки айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү. Сюжеттик сүрөткө  

суроолордун жардамы менен жооп түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө).  

 

Аӊгемелерге  сүрөттөө  элементтерин  киргизүү. Окуу  

материалдары менен  оозеки жооп түзүү (окуу жана ишкер 
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тилинин спецификасы). Грамматика курсунун программасынан 

терминология толугу менен алынып салынат.  Балдар  тилдин 

грамматикалык  жагын практикалык жол менен өздөштүрүшөт.  

 

Окуу.  

 

Чыгарма үстүндө  иштин болжолдуу жүрүшү камтыйт: 

окуучуларга жаңы текстти өз алдынча  окуп берүүгө  сунуштоо; 

тексттин мазмунун балдардын сүрөттөрү түрүндө аппликация  жана 

моделдерди даярдоо, суроолоорго жооп  берүү, текст боюнча 

сүйлөшүүлөрдү (текст менен  сүрөттөрдү, моделдерди салыштыруу, 

тандалма окуу ж.б.).  

талдоодо, бир эле мезгилде окуунун көркөмдү гүн 

калыптандыруу,  окуп айтып берүүнү үйрөтүү (тексттердин баарын 

эмес)  

Класстан  окуп үйрөнүү, өз алдынча окуу менен коштолот, ал 

балдардын жалпы  жана кептик өнүктүрүү боюнча,  китепке  

кызыгууну өнүктүрүү  боюнча ишти  толуктайт.  

 

Предметтик -практикалык окутуу 

 

Предметтик-практикалык иш -сүйлөө ишинин негиздерин 

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу 

сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз 

менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучун ун 

демилгелүү ишке аша турган активдүү ой ишине дем берет.  
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Иши жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,  жардам сурап 

кайрылуу, планын түзүү,  шеригинин чыгармачыл ишин  баалоо 

(баа берүү үчүн планды  колдонуу, схемалардын пайдалануу, 

сигнал (окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу 

предмети жана башка көрүнөө каймана каражаттары, анын 

ичинде; ар кандай  татаалдыктагы модель үлгүлөрү)  сөздөрү.  

 

Мугалимдин  тапшырмасын түшүнүү жана аткаруу. 

Мугалимдин  суроолоруна жооп  берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор 

менен мугалимге жана курдаштарына  менен кайрырлуу.  

 

Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу. 

Жумуш кылууга каалоосун билдирүү, ишин аяктоосун билдирүү. 

Оозеки  жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамааттык 

ишти жүзөгө ашыруу. өндүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун  өлчөмүн 

аныктоо жана атоо.  

Жардамды төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат: окуу ишин 

пландаштыруу боюнча көмөк көрсөтүү; окутуу иш учурунда 

кошумча нускама; маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлг үлөрүн  

камсыз кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин 

стимулдаштыруу; илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү.  

Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар 

кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи 

кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу карталарына, андан 

кийин  өз алдынча  куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз 

ара башкаруу.  
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Математика.  

Математиканын баштапкы негиздерин  өздөштүрүү  

мүмкүндүгүн алышат, мейкиндиктик элестетүүлөрүн жана 

математикалык кептин  негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ 

болушат, математикалык цифраларды  жана белгилерди жазууну 

үйрөнүшөт.  

 

 "Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында,  акыл -

эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу бузулган  окуучулар микро 

жана макро -мейкиндикте  нускоочу көндүмдөрдү, сезүү 

тажрыйбасын байытууга,  багытталган жөндөмдүүлүктөрүн 

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -

бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин 

жайгашуусуну сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болу шат.  

 

  Окуучуларда предметтердин көлөмү, түзүлүшү, саны, 

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары 

жөнүндө конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.Сандык тизмекти 

түзгөн  мыйзам ченемдүүлүктү -эрежени аныктоо 

жөндөмдүүлүгү, ошондой эле алдын ала берилген суммасына 

же өз алдынча тандалган эреже боюнча сандык бир катарды 

түзүү (азайтуу/ бир нече бирдиктерге чоӊойтуу, сандын бир 

нечеге эсеге өсүшү /  азайышы);  

 

  Көлөмдөрдүн (убакыт, узундук, масса)  негизги бирдиктерин 

(килограмм —  грамм; саат —  минута, минута —  секунда;  

  метр —  дециметр, дециметр —  сантиметр, метр —  сантиметр, 

сантиметр —  миллиметр) жана алардын ортосундагы  
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мамилелерди колдонуу менен жазылган сандарды, көлөмдөрдү 

окуганды, жазууну, салыштырууну;  

o  Сандарды кошуу, кемитүү,  көбөйтүү жана бөлүү 

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын алгоритмин  

кошуу жана көбөйтүү жадыбалдарын  колдонуу аркылуу 

жүзөгө ашыруу; математикалык туюнтмаларды окуганды, 

сандык туюнтманын маанисин эсептегенди;көлөмдөр 

менен амалдарды аткарууну;  

  Арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу жана 

эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну; тексттик  

маселелерди арифметикалы жол менен чыгаруу;  

  Маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара 

байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун 

ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо иш -аракетин түшүндүрүү;  

  Окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен 

байланышкан маселелерди арифметикалык жол менен чыгаруу;  

  Геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу (чекит, 

сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук,  үч бурчтук, тик бурчтук, төрт 

бурчтук, айлана,  тегерек.  

 

 

 Окутуунун мазмуну  

1-класс  

 

Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

1ден 10го чейинки сандар. Сан курамы. 2ден 9га чейинки 

сандардын курамы. сандарды салыштыруу, сандардын ортосундагы 

мамилелерди жазуу. Сандык барабардык жана барабарсыздык. 
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Сандардын тизмеги. Мурунку санга 1ди кошуу менен кийинки 

санды алуу, кемитүү аркылуу өткөн сандан 1ди алууга даярдоо.   

 

Арифметикалык амалдар .  Онго  чейинки сандарды кошуу 

жана кемитүү. Заттардын топторун (кошуу) бүтүнгө бириктирүү. 

Заттардын топторунан (бөлүктөрүнүн) бир бүтүндөн алуу 

(кемитүү). Кошуу жана кемитүүнүн компоненттери. Компоненттин 

өзгөрүүсүнө  ылайык, кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү. 

Кошуу  жана кемитүү амалдарынын  ортосундагы мамилелери.  

Кошуунун  которуу касиети.  

 

 Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

 

Көлөмдөр: узундук, салмак, көлөм жана  аларды өлчөө. 

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.  

Геометриянын элементтери. Мейкиндик  жана түздүктө багыт алуу, 

"жогорку", "төмөнкү", "жогору", "төмөнкү", "арасында", "сол", 

"туура", "орто" ж.б.  Чекит.   

 

2-класс    

Сандар жана  көлөмдөр.  

Заттардын саны. 0дөн 20га чейинки сандар. Ондук. Эки  орундуу 

сандарды атоо жана пайда кылуу. Эки  орундуу сан моделдери. 

Сандарды окуу жана жазуу. Убакыт бирдиги (сутка, таң, кеч, түн, 

жума, ай, жзыл,12 ай, 4 жыл мезгили)  

 

Арифметикалык амалдар .  Сандарды  кошуу жана кемитүү. Кошуу 

жана кемитүү амалдары. Кошуу  жана кемитүү амалдарынын 

ортосундагы    мамилелер. Кошуунун жадыбалы. Арифметикалык 
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амалдан белгисиз компонентин табуу. Кошуу жана кемитүү 

амалдарынын касиеттери.  

 

Тексттик маселелер .  Арифметикалык жол менен  тексттик 

маселелерди чыгаруу.  Жөнөкөй тексттик маселелер: кошуу, 

кемитүү,  "… эсе   азайтуу", ".. .га чоӊ", "  . . .  ге аз". Маселелерди 

моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер. Маселени 

чыгарууну пландаштыруу.  

 

Мейкиндик мамилелер .  Геометриялык  фигуралар.   

Заттардын мейкиндикте жана түздүктө жайгашышы (жогору, 

ылдый, онго -солго, арасында, ортосунда, өйдө -төмөн, жакын-алыс). 

Геометриянын элементтери. Түздүк. Жалпак жана көлөмдүү 

фигуралар. Геометриялык фигураларды белгилөө. Геометриялык  

фигураларды  курчап турган айланада.  

 

Геометриялык  көлөмдөр. Геометриялык көлөмдөрдү  өлчөө . 

Узундук. Узундук бирдиктери (сантиметр,  дециметр). Узундук 

бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу.  Кесиндинин узундугун  

өлчөө.  

 

Маалымат менен иштөө. Көлөмдөрдү өлчөө, эсептөө менен 

байланышкан маалыматты чогултуу жана  ар кандай формаларда 

көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма .  Заттардын, сандардын, сандык 

туюнтмалардын,  геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) 

алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.   

маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм  (планын) жазуу, түзүү, 

о  ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана  сөздөрдү колдонуп 
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жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин .. .", 

ж.б.).  

 

3-класс.  

 

Сандар  жана  көлөмдөр.  

Заттардын саны.  0дөн 100ге чейинки сандарды жазуу, атоо жана  

пайда кылуу. Разряддар  жана класстар.  Разряддык сандардын 

суммасы катары көп орундуу сандар менен тааныштыруу. сандарды 

салыштыруу жана салыштыруу белгилери. Көлөмдөрдү өлчөө. 

Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: узундук бирдиги (см, дм, м) жана 

убакыт бирдиги. Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир  өңчөй 

сандарды  өлчөө алардын  ортосундагы катыш. Акча.  

 

Арифметикалык  амалдар.  Ондуктар менен саноо. Разряддык 

кошулуучулар. Эки орундуу сандарды жазуу жана окуу.  Сандардын 

тизмектери. Сандарды  салыштыруу.  

Сандарды  кошуу жана кемитүү. 100ге чейинки сандарды кошуу 

жана  кемитүү.  

 

Тексттик маселелер .  Жөнөкөй  тексттик маселелерди чыгаруу. 

Маселенин структурасы. Тексттик маселелерде көлөм жана аларды 

өлчөө менен чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы. 

Кыймыл боюнча жөнөкөй маселелерди чыгаруу. Маселелерди 

моделдөө.  

 

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар. Заттардын 

мейкиндикте жана түздүктө жайгашышы Геометриянын 

элементтери. Түздүк. Жалпак жана  көлөмдүү фигуралар. 
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Геометриялык  фигураларды  белгилөө.  Алардын сапаттары.  

Чийүү аспаптарын колдонуу. Геометриялык  фигуралар   курчап 

турган айланада.  

 

Геометриялык  көлөмдөр. Геометриялык көлөмдөрдү өлчөө . 

Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр). Узундук бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу.  

Кесиндинин узундугун  өлчөө. Периметр. Тик бурчтуктун ( 

квадраттын) периметрин аныктоо.  

 

Маалымат менен иштөө.  

Көлөмдөрдү өлчөө,  эсептөө менен байланышкан маалыматты 

чогултуу жана  ар кандай формаларда көрсөтүү: таблица, мамы 

диаграмма .  Заттардын, сандардын, сандык туюнтмалар дын,  

геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) алдын ала берилген 

эреже боюнча даярдоо.   

 

Маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм  (планын) жазуу, түзүү, 

о  ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп 

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин .. .", 

ж.б.).  

 

4-класс    

 

1ден  100 чейинки сандар. Сандар  жана  көлөмдөр. Заттардын 

саны Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.1ден  100 

чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер жана ондуктар 

класстары.  Сандарды  салыштыруу. Разряддар  жана класстар.  

Разряддык сандардын суммасы катары көп орундуу сандар менен 
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тааныштыруу. сандарды салыштыруу жана  салыштыруу белгилери. 

Көлөмдөрдү өлчөө. Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: узундук 

бирдиги (см, дм, м), аянт бирдиктери жана убакыт бирдиктери . 

Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир  өңчөй сандарды  өлчөө 

алардын  ортосундагы катыш. Акча.  

 

 Арифметикалык амалдар.  Көбөйтүү  жана  бөлүүнүн 

жадыбалы. Көбөйтүү жана бөлүү амалдары. Бир орундуу сандарды 

көбөйтүү, аларга тийиштүү бөлүү учурлары. 1санын  көбөйтүү, жана 

1ге көбөйтүү. 0 санына көбөйтүү,  0го көбөйтүү, 0 бөлүнүшү,  0 

бөлүү мүмкүн эместиги.  

 

Аянт. Аянт бирдиктери: чарчы сантиметр, чарчы дециметр, 

чарчы метр. Алардын  ортосундагы мамилелер. Тик бурчтуктун  

(чарчы) аянты.  

Геометриялык  фигураларды  тамга менен белгилөө .  Убакыт  

бирдиги: жыл, ай, күн. Алардын ортосундагы катыш. Кош уу, 

кемитүү (жазуу учурлары).Кашаалуу жана  кашаасыз туюнтмаларды  

аткаруу. Сан туюнтмалардын маанисин табуу.  Эки орундуу 

сандарды кошуу,  кемитүү жазуу алгоритмдери. Эсептөөлөрдү 

текшерүү ыкмалары (тескери иш -аракеттер, компоненттердин  иш-

аракеттери, баалоо жыйынтыгы  боюнча өз ара байланышы,   

эсептегич менен  текшерүү).  

 

Тексттик маселелер менен иштөө .  Маселе. Маселенин  

түзүлүшү.  Маселени  чыгарууну пландаштыруу. Арифм етикалык 

амалдардын  маанисин ачуу (кошуу, кемитүү)  «……эсеге (ге) 

көбүрөөк .. .», «….эсеге (ге) азыраак» мамилелерин камтыган 

маселелер. Айырманы салыштыруу үчүн маселелер. Өлчөө  
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бирдиктери менен байланышкан маселелер. Көбөйтүү  жолу менен 

бир  нече бирдей сумманы табуу маселесин  (сүрөтү) чыгаруу. 

Милдеттери бирдей бөлүктөргө мазмунду жана (дизайн) бөлүп 

берет.  

 

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар.   Заттардын 

мейкиндикте жана түздүктө жайгашышы. Геометриялык  

фигураларды таануу жана көрсөтүү: чекит,  сызык, кесинди, нур, 

айлана, тегерек, квадрат, үч бурчтук, квадрат, т ик бурчтук, овал.  

Геометриялык  фигураларды  өлчөө жана салыштыруу.  Квадрат 

менен тик бурчтуктун сапаттары.  Чийүү асп аптарын колдонуу. 

Геометриялык фигуралар  курчап турган айланада.  

Чийме шаймандарын  колдонуу (сызгыч, бурч) колдонуу,  

курулуштарды аткаруу. Геометриялык  фигуралар   курчап турган 

айланада.  

 

Геометриялык   көлөмдөр. Геометриялык  көлөмдөрдү өлчөө . 

Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантиметр,  дециметр, 

метр). Узундук  бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу. 

Кесиндинин узундугун өлчөө. Периметр. Тик бурчтуктун ( 

квадраттын) периметрин аныктоо.Аянт бирдиктери (чарчы 

сантиметр).  

 

Маалымат менен иштөө .  Көлөмдөрдү өлчөө,  эсептөө менен 

байланышкан маалыматты чогултуу жана  ар кандай формаларда 

көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма .  Заттардын, сандардын, сандык 

туюнтмалардын,  геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) 

алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.   
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маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм  (планын) жазуу, түзүү, 

о  ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп 

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин .. .", 

ж.б.).  

 

1ден 100 чейинки сандар. Сандар жана  көлөмдөр. Заттардын 

саны Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.1ден  100 

чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер жана  ондуктар 

класстары. Сандарды салыштыруу. Разряддар жана класстар. 

Разряддык сандардын суммасы катары көп орундуу сандар менен 

тааныштыруу. сандарды салыштыруу жана  салыштыруу белгилери. 

Көлөмдөрдү өлчөө. Көлөмдөрдү өлчөө бирд иктери: узундук 

бирдиги (см, дм, м), аянт бирдиктери жана убакыт бирдиктери. 

Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир өңчөй  сандарды  өлчөө 

алардын  ортосундагы катыш. Акча.  

 

Арифметикалык амалдар.  Көбөйтүү  жана бөлүүнүн  

жадыбалы. Көбөйтүү   жана бөлүү амалдары. Бир  орундуу 

сандарды көбөйтүү, аларга тийиштүү бөлүү учурлары. 1санын 

көбөйтүү, жана   1ге көбөйтүү.  0 санына көбөйтүү ,  0го көбөйтүү, 

0 бөлүнүшү,  0 бөлүү мүмкүн эместиги.  

Аянт. Аянт бирдиктери: чарчы сантиметр, чарчы дециметр, 

чарчы метр. Алардын  ортосундагы мамилелер. Тик бурчтуктун  

(чарчы) аянты.  

 

Геометриялык фигураларды  тамга менен белгилөө .  Убакыт  

бирдиги: жыл, ай, күн. Алардын ортосундагы катыш. Ко шуу, 

кемитүү (жазуу учурлары). Кашаалуу  жана  кашаасыз туюнтмаларды  

аткаруу. Сан   туюнтмалардын маанисин табуу.  Эки орундуу 
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сандарды кошуу,  кемитүү жазуу алгоритмдери. Эсептөөлөрдү 

текшерүү ыкмалары (тескери иш -аракеттер, компоненттердин  иш -

аракеттери, баалоо жыйынтыгы   боюнча өз ара байланышы,   

эсептегич менен  текшерүү).  

 

Тексттик маселелер менен иштөө .  Маселе. Маселенин  

түзүлүшү.  Маселени  чыгарууну пландаштыруу. Арифметикалык 

амалдардын  маанисин ачуу (кошуу, кемитүү)  «……эсеге (ге) 

көбүрөөк .. .», «….эсеге (ге) азыраак» мамилелерин камтыган 

маселелер. Айырманы салыштыруу үчүн маселелер. Өлчөө  

бирдиктери менен байланышкан маселелер. Көбөйтүү  жолу менен 

бир  нече бирдей  сумманы табуу маселесин  (сүрөтү) чыгаруу. 

Милдеттери бирдей бөлүктөргө мазмунду жана (дизайн) бөлүп 

берет.  

 

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар.  Заттардын 

мейкиндикте жана түздүктө жайгашышы.  Геометриялык  

фигураларды  таануу жана көрсөтүү: чекит, сызык, кесинди, нур, 

айлана, тегерек, квадрат, үч бурчтук, квадрат, тик бурчтук, овал.  

Геометриялык  фигураларды  өлчөө жана салыштыруу.  Квадрат 

менен тик бурчтуктун сапаттары.  Чийүү аспаптарын колдонуу. 

Геометриялык  фигуралар   курчап турган айланада.  

Чийме шаймандарын  колдонуу (сызгыч, бурч) колдонуу,  

курулуштарды аткаруу. Геометриялык  фигуралар   курчап турган 

айланада.  

 

Геометриялык   көлөмдөр. Геометриялык  көлөмдөрдү  өлчөө . 

Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантиметр,  дециметр, 

метр). Узундук бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу.  
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Кесиндинин узундугун  өлчөө. Периметр. Тик бурчтуктун ( 

квадраттын) периметрин аныктоо.Аянт бирдиктери ( чарчы 

сантиметр).  

 

Маалымат менен иштөө .  Көлөмдөрдү өлчөө,  эсептөө менен 

байланышкан маалыматты чогултуу жана  ар кандай формаларда 

көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма .  Заттардын, сандардын, сандык 

туюнтмалардын,  геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) 

алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.   

маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм  (планын) жазуу, түзүү, 

о  ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп 

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин .. .", 

ж.б.).  

 

Айлана –чөйрө менен тааныштыруу. Айлана –чөйрө   

Айлана –чөйрө менен тааныштыруу/ Айлана –чөйрө предмети 

дүлөй балдарды окутууда  ачык социалдык -адаптациялык  

багыттуулукка ээ.  

Ар бир класс боюнча иштин мазмуну кийинки бөлүмдөрдө 

ишке ашырылат: өзүндү бил; мен жана коом; мен жашаган шаар; 

туулган өлкөм; менин жаратылышым.   

Программаны  изилдөө  экскурсияларга, сапарларга, таза абада 

практикалык иштерди өткөрүү менен  ишке ашырылат, бул 

процессте балдар  табият кубулуштарын жана объектилерин  

салыштырууну, байкоону, жана көрүп сүрөттөөнү, кубулуштардын 

жана предметтердин белгилери, мүнөздөмөлөрү тууралуу  

баяндоону үйрөнүшөт.  
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"Айлана-чөйрө менен таанышуу сабактарында  

коммуникативдик  жана таанып -билүү иш-аракети максаттуу 

жандандырылат.  

Байланыштуу  кеп  боюнча ишке балдарга   б айкоо өнөрүн 

үйрөтүү, экскурсиялар жөнүндө сүйлөшүү, көргөнүн  сүрөттөөгө 

үйрөтүү кирет.  

Бардык окуучулар кептик материалды көз-угуу 

(электроакустикалык түздөө каражаттарын пайдалануу менен) 

аркылуу  кабыл алышат.  Окуучулар  табигый, коомдук обьектилер  

жана кубулуштар бирдиктүү дүйнөнүн бир бөлүгү катары 

элестөөлөрүн кеңейтүүгө, системалаштырууга жана те реңдетүүгө 

мүмкүнчүлүк алышат, адам жана коом   жөнүндө  практикалык 

тажрыйбага багытталган  билимдин негиздерин өздөштүрүшөт.  

Жандуу жана жансыз жаратылыштын изилденген  

объекттердин жана кубулуштардын сүрөттөөнү, алардын маанилүү 

белгилерин бөлгөндү үйрөнүшөт. Жандуу  жана жансыз 

объектилерди мүнөздүү касиеттери же тышкы белгилери боюнча 

салыштырып,  изилденген объектилердин жөнөкөй 

классификациясын аткарууну өздөштүрүшөт. Чөйрөдө  жөнөкөй 

байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырышат. Жандуу жана жансыз 

жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй мамилелерди аныктаганды 

өздөштүрүшөт.  

Табият сыйлоо зарылдыгын түшүнүшөт. Сергек жашоо 

зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум эрежелерин  сактоого;  

жеке гигиенаны бекемдөө жана саламаттык сактоо үчүн адам 

денесинин түзүлүшү жана иштеши жөнүндө билимди пай даланууну 

үйрөнүшөт. Балдарды  жашоо менен тааныштыруунун   ар түрдүү 

түрлөрү жана  усулдары бар: мектеп аянтында  иштерди аткаруу, 
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жаратылыш экскурсиялары,  оюндар, ишканаларга экскурсиялар, 

көргөзмө, сабактын мазмуну боюнча тасмаларды көрүү,  

майрамдарды даярдоо жана өткөрүү, система луу жана максаттуу 

көнүгүүлөр,  мектепте практикалык маселелерди аткарууда  

(ийкемдүү окуу) билимдерин колдонуу ж .б..  

Сабакты өткөрүү  жайлары ар түрдүү: класстык, мектеп аянты, 

парк, көчө, жана башкалар.  

Күн сайын алган билимин бышыктоо иш жүзүндө күнүмдүк   

жашоодо ишке ашырылат.  Билимдерди жалпылоо жана 

систематизациялоо сөз өстүрүү  сабактарында (эки жумада бир 

жолудан кем эмес) өтөт.  Бул сабактын темасын мугалим аныктайт. 

Үй тапшырма үчүн (сабактан тышкаркы иш) практикалык 

мүнөздөгү гана тапшырмалар  берилет.    

 

 

Искусство предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу 

жана баамдай билүү  (ж.б., китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту 

көрө билүү  жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;  
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  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык 

билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам 

түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра билү үнү;  

  таралган салттуу элдик кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди (анын ичинде ата -энесинин) 

билүүсү;  

  материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле 

жасоо эрежелерин билүү;  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден,  чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.) жөндөмдүүлүктөрү;  

  тапшырмага ылайык өндүрүү  үчүн материалдарды тандап алуу 

мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү;  

  коопсуздук талаптарын  жана санитардык талаптарды билүү;  

  өзүн-өзү жардам көндүмдөр, кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

  куралдар менен  коопсуз иштөө  көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,  

бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана  саюу (тигүү ийнеси);   

  буюмдун  формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, графикада 

колдонуу.  
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Көркөм өнөр  түрлөрү.  

Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм  чыгармачылык  

өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү жана көрүүчү. Көркөм өнөр, анын 

образдык мааниси: көркөм элес сүрөт, анын шарттулугу, 

жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү.  

Адеп -ахлактык жана эстетиканын жалпы идеяларын 

пластикалык көркөм чыгармаларда чагылдырылышы: жаратылыш, 

адамга жана коомго мамиле. Фотография жана көркөм өнөр 

чыгармалары: окшоштуктар жана айырмачылыктар. Адам жана 

табигый дүйнө чыныгы жашоодо: адамдын элеси, көркөм мүнөзү.  

 

Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б. Ар  түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн  сүрөт аркылуу 

көрсөтүү.  Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  сүрөтүн 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  

 

Живопись .  Живопистик материалдар. Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин 

негизи.  Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн 

көркөм  каражаттарын тандоо. Адам  баласыны н жана табиятын 

живопистеги образдары.  
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Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ 

түзүүдөгү  скульптуранын ролу. көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары  

 

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар 

түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен 

иштөөнүн  элементардык   

 

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак түстөр. 

Түстөрдү аралаштыруу.  Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана көркөмдөөдөг   ролу.   

 

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал, 

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.    

 

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте жана мейкиндикте чагылдыруу. Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

 

Көлөм.  Көлөм мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  
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Дене тарбия предметтик аймагы  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү  

үчүн дене тарбия маанисин баштапкы  түшүнүктөргө ээ болуу;  

  кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча 

тажрыйбаны өздөштүрүүгө ;  

  кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн-өзү кабыл алуу, дене 

тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо 

жөндөмдүүлүгү;  

  дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;  

  дене тарбия сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

 

Дене тарбия жөнүндө билимдер  

Дене тарбия.  Денетарбия  жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене тарбия  ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар 

катары. Дене  тарбия  көнүгүүлөрүн уюштурууда  жеткиликтүү  

жүктөмдөр.   
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 Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: сабак 

ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

 

Физикалык көнүгүүлөр .  Физикалык көнүгүүлөрдүн  

физикалык сапаттардын өсүшүнө жана физикалык ө нүгүүсүнө 

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

 

Таза абада ойной турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана 

(спорт аянтчаларында жана спорттук залда). Оюндардын 

эрежелерин сактоо. Физикалык мыктылык.  Дене-бойду туура 

кармоо, анын  ооруларын алдын алуу жана түзөтүү , эртең мененки 

машыгуу, физкультминуткалар  боюнча көнүгүү топтомдору. 

Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. 

Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.  Көз үчүн гимнастика. 

Спорттук-ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  

 

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада  тизме 

аракеттери; мугалимдин көрсөтмөсү менен жөнөкөй  буйруктарын 

тизмеде аткаруу. Буюмдар менен (гимнастикалык таяктар, 

желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор)  жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  
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Таяныч секириктер :  гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

 

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, 

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.  Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туур а 

кысуу, аны так жана аяр коюу (предметтер: шарлар, гимнастикалык 

таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, гимнастикалык "эшек", "ат" 

жана башкалар.).  

 

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

 

Гимнастика элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

 

Лыжа окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана  координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

 

Жеӊил атлетика.  

 

Жөө басуу:  

 түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;  

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  

кыйгап өтүп.  
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Дене бойду туура сактап  басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку старт 

менен баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир буттап, 

эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, бийиктикке; 

бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  секирүү.  

 

Ден соолук топтору -ден соолук абалына байланыштуу  дене 

тарбия сабактары сунушталбаган окуучуларга түзүлөт. Сабактар 

таза абада, дарылоо дене тарбия кабинеттеринде, тренажёр з алында  

өткөрүлөт. Бул учурда жекече физикалык  жүктү сактоого болот  

 

 

5.2.3. Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын, 

окуу предметтердин  негизги  мазмуну.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймак  

 

Дүлөй  акыл эси артта калган окуучулар менен коррекци ялык -

өнүктүрүүчү иштин негизги багыты болуп кептик угууну жана 

кептин тыбыштык тарабын калыптандыруу кептик угууну 

өнүктүрүүнүн  айкын деӊгээли, көрүп -угуу аркылуу  оозеки кепти 

кабылдоо, мектепке кабыл алуу үчүн атайын комплекстүү изилдөө 

жүргүзүүнүн жүрүшүндө  алынган ар бир окуучунун кеп деӊгээли, 

ошондой эле окутуунун жыйынтыктарын системалуу мониторинг 

боюнча маалыматтардын негизинде атайын техникалык ыкмаларды 

колдонуу менен ишке ашырылат.  
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Эки негизги бузулууга ээ болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул 

учурда, угуунун начарлыгы интеллектуалдык жетишсиздиги менен  

бирге болушу бар окуучуларды, бир кыйла татаал, а нткени ар бир  

алгачкы бузулуу экинчи бузулуулар менен комплексте  болот,  бул 

бузулуулардын жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана  ордун 

толтурууга тоскоолдук кылат. Бул, өз кезегинде, окуучулардын  

билим шарттарына көнүүсүн жана негизги баштапкы билим билим 

берүү ылайыкташтырылган программаларын өздөштүрүү  

натыйжалары жетишүүнү  кыйындатат.  

Сабактарда, сабактан тышкары убакта дүлөй окуучулардын кепти 

кабыл алуунун негизги ыкмасы көрүп -угуп  кабыл алуу болуп 

саналат (үн жабдууларын пайдалануу менен);  

оозеки сүйлөөнү кабылдоо кыйын болгон  учурда - сүйлөө 

материалдарды мугалимдин милдеттүү оозеки кайталоону колдонуу 

менен жазуу таблицаларын жана дактилдик ко штоо колдонулат.  

 

Кептик материалдарды угуп кабыл алуу  боюнча машыгуу 

сабактардын иш-мазмунуна кирет жана  билим берүү иштеринин 

жүрүшү менен түрткү берген. Өзгөчө көңүл буруу  кептик 

материалдарды угуп кабыл алууга жана кайра айтып берүүгө, 

өзгөчө сабак мазмунуна тиешелүү кеп материалдарга, тематикалык 

жана терминологиялык лексикага, о.э. окуучулардын ишмердигин 

уюштуруу менен байланышкан лексикага берилет.  

 Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын мазмуну  

 -төмөндөгүдөй милдеттүү түзөтүү курстары ме нен 

көрсөтүлгөн:   

  «Кептик угууну жана кептин тыбыштык  тарабын 

калыптандыруу» (жеке сабактар);  
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  «музыкалык - ритмикалык сабактары» (фронталдык 

сабак);   

  «Угуп кабыл алууну жана кеп техникасын өнүктүрүү»  

(фронталдык сабактар).  

  Сабактарда, сабактан тышкары убакта дүлөй  окуучулардын  

кебинин жетиштүү түшүнүктүүлүгүнө,  сүйлөө мүмкүнчүлүктөрүн 

максималдуу ишке ашырууга системалуу жа на максаттуу  түрткү 

берилет. оозеки -үндүк  чөйрө шартында (үн күчөткүч 

жабдуулардын ар кандай түрлөрүн үзгүлтүксүз колдонууда) 

сүйлөө  көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча иш , формалдык  

эмес (информалдуу)  жана атайын окуу жолдорун колдонуу менен 

ишке ашырылат.  

Сүйлөө  көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча иштин  

формалдык  эмес жолу сабактар жана иш-чаралар учурунда ишке 

ашырылып  (үн күчөткүч аппаратура туруктуу пайдалануу 

боюнча)  мугалимдер жана тарбиячылардын туура сүйлөө 

үлгүлөрүнүн негизинде ишке ашырылат.  

 

Сүйлөө  көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча атайын иш 

«Угуп кабыл алууну  жана кеп техникасын өнүктүрүү» 

(фронталдык сабактар), «Кептик угууну жана кептин тыбыштык 

тарабын калыптандыруу» (жеке сабактар),  «музыкалык - 

ритмикалык сабактары» (фронталдык сабак), «таанып билүүнү 

өнүктүрүү» (жеке) сабактарында, ошондой эле  ар бир сабактын 

башында фонетикалык көнүгүү өткөрүүдө жана үй 

тапшырмаларын даярдоо алдында (3 -5 мүнөттөн  ашык эмес) 

окуучулардын  сүйлөө көндүмдөрүн  калыптандыруу боюнча  

билимдерин бекемдөө максатында, айтылышы көндү мдөрүн 
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туруксуздугун алдын алуу  максатында,   ошондой эле сабакта 

зарыл болгон оозеки  материалды кайра айтууда өткөрүлөт.  

Кепти кабыл алуу жана окуучулардын сөз кайра натыйжалуу 

өнүктүрүү, алардын азык -сүйлөө үндөрдү жана музыкалык кабыл 

алуу, биргелешип өткөрүү музыкалык жана ритмикалык окутуу 

өнүктүрүүнүн учурдагы -өткөрүүчү эсепти жана мезгил -мезгили 

менен мониторинг камтыйт. мектеп окуучулары үчүн кабыл алуу 

боюнча начар угуу милдети -дау, кабылдоо жана сөз өстүрүү 

комплекстүү изилдөө өткөрүлдү .  

 

Мониторинг  Жетишилчү жыйынтыктар атайын ыкмаларын 

колдонуу менен жүзөгө ашырылат. Класстар жеке тест угуу жана 

көрүү жөндөмдүүлүгү начар уккан сөз кабылдоо боюнча 

өткөрүлөт, адатта, ар бир семестрдин аягында салыштырмалуу 

өзүнүн өндүрүштүк -жагында мамлекеттик; Ар бир окуу жылынын 

башында башка, аналитикалык жактаган эскирүүсүн текшерүүнү 

кайталады.  

Эмес сүйлөө үндөрдү жана кеп технологиясын кабылдоо 

өнүктүрүү боюнча мазмун музыкалык жана ритмикалык 

көнүгүүлөрдүн жана түздөн -түз сабактардын чапчып текшерүү ар 

бир чейректин акырына карата жүргүзүлөт.  

Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча, окуучулардын талдоо 

пландаштырылган окуу планы, окуучулардын 

аткарбагандыгынын  себептери мугалимдин отчетторунда 

чагылдырылат, алар ар бир чейрек  сайын түзүлөт жана билим 

берүү уюмунун башкармалыгына берилет.  
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КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН  «КЕПТИК  

УГУУНУ ЖАНА КЕПТИН ТЫБЫШТЫК  ТАРАБЫН 

КАЛЫПТАНДЫРУУ» (ЖЕКЕ САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.  

Түшүндүрмө кат  

 Кептик угууну жана кептин тыбыштык  тарабын 

калыптандыруу боюнча жеке сабактар билим берүү -коррекциялык 

иштин  эң маанилүү түрлөрүнүн бири  болуп саналат. Оо зеки кепти  

көрүп-угуу аркылуу кабыл алууну, кептик угууну өнүктүрүү, 

кептин тыбыштык айтуу жагын калыптандыруу боюнча атайын иш, 

ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жүзөгө 

ашырылат.  

Окуу предмети  өз ара  байланышкан эки бөлүктөн турат: 

кептик угууну өнүктүрүү жана оозеки кепти  көрүп -угуу аркылуу  

кабыл алуу жана кептин сүйлөө жагын калыптан дыруу. Жекече  

сабактардагы  ушул  бөлүктөр боюнча убакыт экиге  бөлүнөт: 

убакыттын жарымы  кептик угууну өнүктүрүү боюнча иштөө үчүн 

арналган, жарым  убакыт - кептин сүйлөө жагын калыптандырууга 

берилет. оозеки кепти угуп жана көрүп -угуу аркылуу  кабыл алууну 

өнүктүрүү процессинде окуучулардын табигый жана  көркөм сүйлөө   

мүмкүнчүлүгүн толугу менен ишке ашырууга умтулуусу 

калыптандырылат; сүйлөөгө окутуп жатканда  балдар сөз 

айкаштарын жана сөздөрдү, сөз айкаштарын  жана тексттерди, 

ошондой эле муундарды, муун айкаштарын  жана кээ бир жеке 

тыбыштарды,  интонация элементтердин угуп таанууга жана  

айырмалоого үйрөнүшөт . 

 

Кептик угууну жана кептин сүйлөө жагын  өнүктүрүү 

окуучулардын кепти көрүп -угуу аркылуу  кабыл алууну өнүктүрүү  
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боюнча  иштин негизинде электроакустикалык аппаратуранын ар 

кандай түрлөрүнүн  туруктуу колдонуу менен  сүйлөө жүрүм-

турумун  калыптандырууну камсыз кылат.  

 

Кепти көрүп-угуу аркылуу  кабыл алууну өнүктүрүү, кептик 

угууну калыптандыруу  айрым сүйлөө материалдарын  көрүп-угуу 

жана угуу аркылуу кабыл алууга,  аны тийиштүү түрдө  таанып, иш-

аракет аткарууга окутуу кирет.  

 

Кепти көрүп-угуу аркылуу кабыл алууну өнүктүрүү, кептик 

угууну калыптандыруу ишинде колдонулуучу сүйлөө  материал, 

маектик  мүнөздөгү,  окуучуларга сабакта жана сабактан тышкаркы 

убакыт ичинде керектүү, сөздөрдү жана сөз айкаштарын, ошондой 

эле диалог жана монолог мүнөздөгү  кыска тексттер  менен  

элементардык сөз айкаштарын камтыйт. Окутуу процессинде 

лексикалык материал акырындык менен жайылтылып, кептин 

грамматкалык курамы жана синтаксистик курулуштары татаалдайт.  

 

Сүйлөө материалдарды тандоодо  биринчи кезекте оку учуларга  

сабакта жана сабактан  тышкаркы убакытта керектиги,  ошондой эле  

анын  тааныштыгы эске алынат.  

 

Окутуунун башында кептик  материалды тандоо фонетикалык 

принципке  таянып ишке ашырылат: муундук -ыргактык түзүмү 

боюнча кескин  айырмаланган сөздөр, сө з айкаштары жана 

сүйлөмдөр колдонулат.  Муундарды, муун айкаштарын жана  ал 

тургай, кээ бир жеке тыбыштарды угуу аркылуу  кабыл алууга 

окутуу боюнча иш сүйлөө көндүмдөрүн  калыптандыруу, 
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коррекциялоо жана автоматташтыруу  процессинде жана кептеги 

грамматикалык  каталарды оңдоодо ишке ашырылат.  

  

Жекече  сабактарда балдар сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү, 

сөздөрдү, диалог менен монолог мүнөздөгү  кыска тексттерди 

көрүү-угуу менен, жана угуп гана аныктоого, таанууга, 

айырмалоого  үйрөнүшөт .   

 

Алар кептик  үлгүнү - кунт коюп угуп (курдаштарынын, 

чоңдордун), тааныш -шөкөттөлгөн сөздөрдү  жана сөз айкаштарын, 

сөздөрдү, алгачкы жолу  сунушталган сөздөрдү  жана сөз 

айкаштарын, кээ бир элементтерди таанууну  үйрөнүшөт. Угууга  

окутуунун баштапкы этабында маанилик фактордун  ролун эск е  

алуу менен угууга машыгууда жагдай  көп пайдаланылат.  

 

Акырындап жагдайдын  ролу чектелет. Балдарды кептик 

материалды угуп кабыл алууга үйрөтүү  ар кандай айкалыштарда 

болушу абдан маанилүү. Бул аларды үлгүнү  угууга, айтууну  туура 

курууга үйрөтөт . 

Дүлөй  окуучуларды угуу аркылуу кабыл алууну өнүктүрүү  ишинин 

системасында угуу сезимдеринин өзгөчөлүктөрүн мүнөздөөчү кээ 

бир терминдер колдонулат:  

 угуу сөздүгү–бул атайын угуу машыгууда окуучулар 

тарабынан кабыл  алынган  кептик материал (сөздөр, сөз 

айкаштары жана фразалар);  

 айтылышы боюнча таныш кептик  материал-бул 

окуучулары тарабынан бир нече жолу ар кандай 

шарттарда кабыл алынган материал: - көрүп угуу жана 

угуу аркылуу;  
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 айтылышы боюнча тааныш эмес кептик  материал -бул 

окуучуларга белгисиз материалды  атайын даярдыксыз  

дароо, угуу аркылуу кабыл алууга берилген материал;  

 айырмалоо-угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы  

боюнча тааныш  чектелген кептик  материалды кабыл алуу;  

  сүрөт менен буюмдарды, сүрөттөрдү,  таблицаларды 

колдонуу менен көрүп тандоо  жагдайында жүзөгө 

ашырылат;  

 Таануу- айтылышы боюнча тааныш  кептик  материалды   

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары  тандоо;  

 Таанып билүү - угуп көрүү жана угуу  аркылуу айтылышы 

боюнча тааныш эмес кептик  материалды кабыл алуу, 

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары  тандоо   шартында 

ишке ашырылат.  

Окутуунун  баштапкы мөөнөтүндө, окуучулар сүйлөө угуу, 

көрүү-угуу сөз элес түп -тамырынан бери жаңы базалары  өнүктүрүү 

үчүн база түзүлгөн.  

 

 Жекече сабактарда педагогикалык  ыкмалардын жардамы 

менен, начар угуу милдеттеринин абалы ,  өнүгүү  резервдери 

такталат, сурдолог-дарыгер менен биргеликте иштөө  процессинде- 

электр-акустикалык жабдуулардын оптималдуу режими  аныкталат 

(жааматтык  жана жеке пайдалануу), факторлордун комплексин,  

анын  ичинде, педагогикалык изилдөө,  жалпы жана кеп өнүгүү  

даражасын, угуп кабыл алуу жана сүйлөө  көндүмдөрүнүн 

калыптаныш деңгээлин, ар бир окуучунун жеке  өзгөчөлүктөрү 

сыяктуу эске алуу менен  ишке ашырылат.  
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Сабак окуучулардин сүйлөө материалды бир жолу же жеке 

жана угуу-көрүү жана угуу аныктоо болуп саналат жүргүзүлөт - 

деген сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана сөз 

айкаштарынын сөздөрдү уккандан кийин кыска тексттерди, көрүп -

угуп кабыл өнүктүрүүгө, туш келди жана кабыл алуу  боюнча сунуш 

кылынган текст,  текст боюнча суроолорго жооп  беришип, 

тапшырмаларды аткарышат.  

Жекече сабактарда балдар сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү, 

сөздөрдү, диалог менен монолог мүнөздөгү  кыска тексттерди 

көрүү-угуу менен, жана угуп гана  аныктоого, таанууга, 

айырмалоого үйрөнүшөт  

Кепти угуусунун өнүгүү деңгээлине жараша кептик 

материалды кабылдоо көрүп угуу жана угуунун негизинде болушу   

мүмкүн, экинчи жолду колдонуу жазуу таблицаларын кенен 

пайдалануу аркылуу жүргүзүлүшү зарыл;  

оозеки-дактилдик кепти колдонуу өздөштүрүүдө  

кыйынчылыкка кезиккен окуучуларга жардам катары колдонулат.  

Келечекте, окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен, кепти угуусунун өнүгүү  деңгээлине жараша, өзгөчө көңүл  

кептик угууну өнүктүрүүгө бурулат. Жекече сабактарда  таан ып 

билүү- угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы боюнча тааныш 

эмес  кептик  материалды кабыл алуу, шөкөттө лгөн кырдаалдан 

тышкары  тандоо  шартында ишке ашырылат.  

Сүйлөөгө окутуу –кепти мүмкүн болушунча  жетиштүү табигый 

сүйлөөгө жакындаган ырааттуу өнүктүрүүгө багытталган. Сүйлөөгө  

окутуу жүрүшүндө аналитикалык -синтетикалык,  концентрдик, көп 

сезимдүүлүк ыкмасы ишке ашырылат.  Чоң  маани   окуучулардын   
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түрдүү  тиешелүү угуп айырмалоого (үн жабдууларын пайдалануу 

менен) берилет, керектүү учурларда кошумча  вибросезимге 

таянган түзүлүштөр пайдаланылат; окутууда  атайын  

компьютердик программалар  жана визуалдык приборлор 

колдонулат.  

Окутуунун жүрүшүндө фонетикалык ритмика кенен 

колдонулат - угуп кабыл алууну өнүктүрүүгө багытталган  ар 

кандай дене кыймылдары менен кептик кыймылдардын өз ара  

аракеттенишинен турган методикалык ы кма.    

Сүйлөөгө атайын окутуунун  мазмунуна   иштин бир катар  

бөлүмдөрү  кирет:  

сүйлөө демин өнүктүрүү боюнча иштерди, бир дем менен 

сөздөрдү жана кыска сөз  айкаштарын айтуу көндүмдөрү, 

сүйлөмдөрдү синтагмаларга бөлүү;  

үндүн  нормалдуу бийиктигин, күч-кубатын, колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү,  үндүн күч-кубатын жана бийиктигин 

өнүктүрүү, эч кандай одоно четтөөлөрү  жок кади мки үндү 

өнүктүрүү;  

үн  жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартиби жөнүндө иш, 

окуучулардын угуп кабыл алууда негизги интонация ү лгүлөрүн - 

паузация, темп, ритм, көлөмү, жана сөз мелодиялык түзүлүшүн 

өнүктүрүүгө багытталган иш -аракет;  

окуучулардын  сөздөрдү чогуу, кошумча тыбышсыз, тыбыштык 

курамын так айтуу көндүмдөрүн  түзүү жана өнүктүрүү, (окутуунун 

башына карата - алгылыктуу ордуна так жана болжолдуу 

пайдалануу) ошол эле учурда каада -басымды жана  айтылышы үчүн 

белгилүү эрежелерди сактоо менен; сөз айкаштарын бирге, 
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кадимкидей темпте айтуу көндүмдөрү  (бир дем менен) же  

логикалык жана синтагматикалык  паузаларды сактоо менен, мүмкүн  

болушунча  сөз айкаштардын мелодиялык контурун сактоо менен 

сүйлөө. Окутуунун  маанилүү бөлүгү  болуп окуучуларда  өзүн -өзү 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу болуп саналат.  

Мектепте окутуунун башында окуучулардын тууроо  

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө бурулат , башкача айтканда, 

чоңдорго жана курбуларынын - кептик жана кептик эмес иш-

аракеттерин тууроого  жөндөмдүүлүктөрү –  мугалимдин сүйлөө 

үлгүсүнө, артикуляциялык органдарынын кыймылына, фонетикалык 

ритмикалык кыймылдарга жана башкаларга.  

Маалыматты өткөрүп берүүдө тиешелүү кептик эмес 

каражаттарын  колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу маани лүү  

болуп эсептелет -түр көрсөткөнү, позасы, табигый ишараттар.  

 

Окуучулардын оозеки кептин сүйлөө тарабын  түзүүгө  

байланышкан кептик материал сөздөрдү, сөз айкаштарын, 

сүйлөмдөрдү жана муундарды, о.э. муун айкаштарын, тыбыштарды 

камтыйт. Окутуу процессинде биринчи кезекте диалогтук 

мүнөздөгү  тексттер,  ырлар ошондой эле жанылмачтар,  уйкаштык 

жана башкалар колдонулат.  

 

Кеп материалдарын тандап алууда, балдар үчүн анын 

зарылдыгы, мазмуну жана грамматикалык көркөмдүгү  боюнча 

тааныштыгы, сабактын фонетикалык милдеттерине тиешелүүлүгү, 

окуучунун  сүйлөөсүнө жеткиликтүүлүгү  (бир сөздө  ушул этапта 

туура айтуу  үчүн эки же андан көп  татаал тыбыш   болбошу 

керек).  сүйлөө материалдарын тандап алууда   турумдук 
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кыйынчылыктар акырындык менен татаалданып,  тыбыштын  үндүү  

жана үнсүздөрдүн бардык айкалыштары аркылуу бир тыбышты 

туура сүйлөгөндү камсыз кылуу керек.  

Окуучулардын сүйлөө  жөндөмдөрүн бышыктоо  жүрүшүндө 

кыска тексттерди  (диалог жана монолог мүнөзүндөгү) колдонуу  

абдан маанилүү.  

Окутуунун мазмуну . 

 

 Окуучулардын көрүп угуу жана угуу аркылуу  сөздөрдү 

таануусу жана айырмалоосу, эки сөздөн тандап (түрү  

убакыт - кагаз, калем - китеп);  

 үч  түрү (үй - калем - барак, барак - китеп - дептер);   

 төрт  түрү (калем - блокнот - терезе - дептер);  

 беш түрү (калем - блокнот - дептер - терезе - эшик), 

алардын сүйлөө  мүмкүнчүлүгү көбөйүү   жүзөгө 

ашырууну изилдеп, аларга тиешелүү буюмдарды жана / 

же таблицаларды көрсөтүү.  

 

Окуучулардын  көрүп угуу жана угуу аркылуу  сөздөрдү 

таануусу жана айырмалоосу, 2 -3 сөздөн турган суроолор, 

маалыматтарды;  

Окуучу суроонун кабыл алып дароо жооп берет (кыска жана / 

толугу менен);  

Окуучулар тапшырмаларды кабыл алуу жана аларды ишке 

ашыруу үчүн тийиштүү комментарий камсыз кылат (мисалы, "Мен 

китепти алып"), сөз - билдирүүлөрдү гана кайталайт; табигый 

оозеки баарлашуунун жүрүшүндө сөз аркылуу  кептик материалды  

сабаттуу колдонуп, түшүнгөнүн айтып берет, сүйлөө материалды 
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кайра даярдайт, оозеки коммуникацияда  табигый вербалдык эмес 

каражаттарды пайдаланат.  

Ар түрдүү сөздөрдү жана оозеки сөз айкаштарын, сүйлөө 

материалдык  грамматикалык татаал курулуштарды лексикалык  

мазмунун өстүрүп, сүйлөө бирдиктерин лексикалык түзүмү  боюнча 

тандап жана  изилдеп, аныктоо.  

Таануу  -  айтылышы боюнча тааныш кептик материалды 

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары  тандоо;  

Көрүп угуу жана угуу  аркылуу  сөздөрдү таануусу жана 

айырмалоо  угуп көрүү жана угуу  аркылуу айтылышы боюнча  

тааныш эмес кептик материалды кабыл алуу, шөкөттөлгөн 

кырдаалдан тышкары  тандоо  шартында ишке ашырылат.   

Кептин сүйлөө жагын өнүктүрүү  

Кептин сүйлөө жагын өнүктүрүү  сүйлөө демин өнүктүрүү 

боюнча иштерге, бир дем менен сөздөрдү жана кыска сө з 

айкаштарын айтуу көндүмдөрү,  сүйлөмдөрдү синтагмаларга бөлүү 

иши кирет.  

 Үндүн  нормалдуу бийиктигин, күч -кубатын, колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү, үндүн  күч-кубатын жана бийиктигин 

өнүктүрүү, эч кандай одоно четтөөлөрү жок кадимки үндү 

өнүктүрүү;  

Тыбыш  жана сөз айкаштарын, кептин тыбыштык түзүмүн  

пайдалануунун тартиби жөнүндө иш.  

Окуучулардын  угуп кабыл алууда негизги интонация 

үлгүлөрүн - паузация, темп, ритм, көлөмү, жана сөз мелодиялык 

түзүлүшүн эч кандай одоно четтөөлөрү жок кадимки үндү 

өнүктүрүүгө  багытталган иш -аракет.  

 Окуучулардын сөздөрдү чогуу, кошумча тыбышсыз, 

тыбыштык  курамын так айтуу көндүмдөрүн  түзүү жана өнүктүрүү, 
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(окутуунун башына карата - алгылыктуу ордуна так жана 

болжолдуу  пайдалануу)  ошол эле учурда каада -басымды жана 

айтылышы үчүн белгилүү эрежелерди сактоо менен; сөз 

айкаштарын бирге, кадимкидей темп те айтуу көндүмдөрү  (бир дем 

менен) же логикалык жана синтагматикалык  паузаларды сак тоо 

менен,   мүмкүн болушунча  сөз айкаштардын мелодиялык контурун 

сактоо менен сүйлөө.  

Окуучуларда  өзүн-өзү башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу 

боюнча иш.  

Маалыматты өткөрүп берүүдө тиешелүү кептик эмес 

каражаттарын колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу маанилүү  

болуп эсептелет-түр көрсөткөнү, позасы, табигый ишараттарды, 

ритм, көлөмү, речтин ритмикалык жана мелодиялык түзүлүшүн 

колдонуу.  

 

 

 

КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН  

«МУЗЫКАЛЫК-РИТМИКАЛЫК САБАКТАР» (ФРОНТАЛДЫК  

САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.  

Түшүндүрмө кат  

Музыкалык-ритмикалык сабактардын максаты дүлөй 

балдардын музыканы кабыл алуу учурунда кыймыл  ыргагын 

өнүктүрүү болуп саналат.  

Музыкалык-ритмикалык  сабактарындагы коррекциялык иш 

музыка, кыймыл жана оозеки кептин: музыка жана сүйлөө, кыймыл 

жана сүйлөө, музыка, кыймыл  жана кептин туруктуу өз ара 
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аракеттенүүсүнүн негизинде  түзүлөт. Сабактарда кыймыл, 

мейкиндик, багыт,  эмоционалдык эрк чөйрөсүнүн  кемчиликтерин 

түзөтүү иштери жүргүзүлөт. Аталган сабактар  жалпы жана кептик 

моториканы өнүктүрүүгө, мейкиндикте багыт алууга, ден соолугун 

чыӊдоого, сергек жашоо көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.  

Музыкалык-ритмикалык сабактардын  боюнча иштин негизги 

багыттары:  

  музыканы кабылдоо (окутуучунун аспап ойноосунда 

жана аудиожазуунун коштоосу менен): музыканын 

коштоосунун аягын жана башталганын угуу аркылуу аныктоо; 

катуу, тынч, акырын, тез, жай, орточо темптеги музыканы 

угуп айырмалоо жана таануу; Үчилтик,эки, төрт үлүштүү 

музыка метрин, тегиз жана үзүк музыканы угуу ар кылуу 

айырмалоо жана  таануу, (полька, марш, вальс);  

  мейкиндикте багыт алууга үйрөтүүчү  көнүгүүлөр:  

жөнөкөй тизилүүлөр жана кайра тизилүүлөр (чынжырчада 

мамынын ичинде бир -эки  саптан бир, жана бири -бирине каршы 

эки катар, тегеректин ичинде кысылуу жана санын көбөйтүүгө, 

класста эркин жайгашуу, жуп -жубу менен ар кандай абалды 

кабыл алуу жана  ж.б.);   

  сызыкта жүрүү (алдыга, артка) тегеректе, ар кандай 

кадамдардын түрлөрү менен белгиленген багытта; бурулуулар;  

  ритмикалык гимнастика: жалпы өнүктүрүүчү 

көнүгүүлөр, кыймылдар, булчуңдарды шалдыратуу, 

кординацияны өнүктүрүүчү көнүгүүлөр;  

  балдардын музыкалык аспаптары менен көнүгүүлөр: 

элементардык музыкалык аспаптар менен ойноо 
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(шылдырактар,  барабан, металлофон,  бубен, ксилофон, 

румба, маракас, үч бурчтук, жез табак, ж.б.);  

  музыка коштоосундагы оюндар: кызыктыруучу, 

атаандаштык элементтери менен музыкалык оюндар жана   

музыка оюн кырдаалдары  (ким көбүрөөк, жакшыраак, 

астыраак ж.б  мейкиндикте багыт алууга оюндар; бий 

көнүгүүлөрү: бий жана бий   элементтерин музыканын 

коштоосунда аткаруу, жөнөкөй элдик жана заманбап бий 

композицияларын аткаруу;  

  музыка менен ыр  окуу: окутуучунун жетекчилиги 

менен музыканын коштоосунда көркөм окуу, обондордун   

ритмикалык үлгүсүн,  кыраатын, темпин, динамикалык 

боёкторун,  анын басыгынын мүнөзүн келтирүү,(ийкемдүү, 

үзүк), тиешелүү аткаруу стилинде (Жеңил, катуураак, жана 

башка)  

Мазмунун  жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

 музыкалык аспаптар /  оюнчуктарды үндөрүн угуу 

сезимдерин өнүктүрүү  (барабан, чоор, аккордеон, 

сыбызгы, ж.б.):  үндөрдү  туруктуу   белгиленген   аралыкта 

кабыл алуусун аныктоо; музыкалык аспаптар / 

оюнчуктарды үндөрдү укканда айырмасы жана таануу;  

 угуу менен үндөрдү  өлчөмүн, алардын узактыгын, ритмин, 

көлөмүн, ыргагын жана   бийиктигин аныктоо;  

 Сөздөрдүн просодикалык компоненттери боюнча иштөөдө 

музыкалык аспаптар/оюнчуктарды үндөрүн угуу 

сезимдерин  пайдалануу  (темп, ритм, пауза,   сөз, сөз 

айкашындагы  интонация);  
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 көрүп-угууну жана угуу сезимдерин оозеки кепти кабыл 

алууда  өнүктүрүү, абдан түшүнүктүү жана айтылышы 

өзгөчөлүктөрүн ишке ашырууда сүйлөө материалдарын 

табигый кайра чыгаруу;  

 курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл 

алуу  жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана 

коомдук мааниси бар  ызы -чууну; жаныбарлар менен 

канаттуулардын  үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары 

менен байланышкан ызы -чууну,  адамдын физиологиялык 

жана эмоционалдык абалы менен байланышкан үндөрдү;    

пикир алышуу жана ырдоону, эркек жана   аял үнүн таануу 

жана айырмалоо;   

окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда   курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп 

кабыл алуу   тажрыйбаларын колдонуу; Музыканын адам 

жашоосундагы мааниси, анын маанайына адамдын    абалына   

таасири.  Музыка  жана музыкалык жанрлардын жана стилдердин 

көп түрдүүлүгү, негизги багыттары жөнүндөгү жалпы түшүнүк.  

Ыр, бий,  марш, жана алардын түрлөрү. Элдик  музыка салттары. 

Кыргыз элинин чыгармачылыгы. Музыкалык  жана акын дык 

фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар, ырым -жырымдар, 

жаӊылмачтар, табышмактар, оюндар. Тарыхый  музыкалык 

образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен 

композиторлорунун Мекен жөнүндө чыгармалары. 

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.  

Музыкалык сабаттын элементтери. Даана жана жакшы 

музыкадагы көркөмдүк жана сүрөттүүлүк. Интонация -адамдын 

ойлорун, сезимдерин билдирүү каражаты, обондуу абалы. 
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Музыкалык жана кептик интонация. Окшоштуктары жана 

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыкалык  

көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика, 

тембр, жана башкалар).  

Музыкалык кеп адамдардын   ортосундагы байланыш, 

сезимдерге   таасир этүү каражаты катары. Композитор - аткаруучу 

-  угуучу. Композиторлордун  чыгармаларынын музыкалык т ил 

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык  нота  музыкалык 

кепти бекитүүнүн бир жолу катары. Ноталык  сабаттын   

элементтери.  

Музыканын өнүгүүсү -адамдын ойлорунун, сезимдеринин, 

музыкалык интонациянын,  көркөм образдар менен кагылуусу жана 

салыштыруусу. Музыкалык  форма түрлөрү музыкалык 

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.  

Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен 

айырмачылык).  

Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн интонациялык 

байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу жөнүндө  жалпы түшүнүк. 

Балдардын инструменталдык жана хор жааматтары, бий жана ыр 

ансамблдери. Белгилүү аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык).  

Музыкалык театрлар.  Музыкалык конкурстар жана фестивалдар. 

Балдар үчүн музыка:  радио - жана телепередачалар, 

видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). Музыканын түрлөрү: 

вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, оркестрлик. Балдар, 

аял, эркек ыр үндөрү.  

Оозеки  түрүндө жанрынын табиятын аныктоо үчүн 

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика музыка угуп  

музыкалык сөз каражаттарын колдонуу;  адамдын өмүрүндө 

музыканын ролу, адамдын руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө 
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ролу тууралуу  баштапкы элестөөлөрдү  калыптандыруу;музыкалык 

маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана музыкалык көркөм 

ишке кызыгууну калыптандыруу, башталгыч эстетикалык баалоо 

ыктарын калыптандыруу;импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды 

аткарууда,   театралдык жана музыкалык -пластикалык 

композицияларды түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  

Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сези мин, кыймыл 

активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,   кыймыл көндүмдөрүн   

өнүктүрүү;  атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын 

айтылышы менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун 

кыймылдары менен бирге ритмикалык басуу ж.б.),  музыка менен 

көнүгүү кыймылдарын өздөштүрүү; физикалык өнүгүү 

кемчиликтерди жоюу жана кыймыл сапаттарын өнүктүрүү; бийге 

даярдык көнүгүүлөрүн өздөштүрүү,   кооз    кыймылдарды, 

эстетикалык даамды,   көркөм  кыймылдарды өнүктүрүүгө   салым 

кошуучу бий элементтерин өздөштүрүү;   

 музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк менен байланышкан  

тематикалык жана терминологиялык лексиканы өздөштүрүү.  
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КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН  «УГУП 

КАБЫЛ АЛУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА КЕП ТЕХНИКАСЫ»  

(ФРОНТАЛДЫК  САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.  

Түшүндүрмө кат  

 

  Кептик  жана кептик эмес   үндөрдү угуп кабыл алууну 

өнүктүрүү, кептин ритмикалык жана интонациялык структурасын, 

сөз жана ар кандай үндөрдү угуп кабыл алуу, багыт алуу  

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

Эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,   окутуу жана сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын  жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана 

окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды колдонууда  угуп кабыл 

алуу;окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу-иштик мүнөздөгү кептик 

материалды   угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;  

Окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  баарлашуунун 

мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана монологдук 

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

Туш келди берилген текст  маалыматтардан негизги оозеки 

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, 

сөз айкаштарын); текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча 

суроолорго жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки   айтылган кептик  

маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда,  түшүнбөстүктөрдү 

билдирүү;  
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Баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес  контекстиге  таянуу 

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү  

Кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн 

жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана табигый, 

эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,  

баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу аркылуу 

(мимика, дененин абалын, пластиканы ж .б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин 

сактоо менен; кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону 

ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде 

сактоо;  кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура  

айтуу,   муундарды    жана сөздөрдүн айтылышын, айтылы шы 

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;   оозеки кептик  

жүрүм-турумду  түзүү; жана оозеки баарлашууга  катышууну  

каалоону калыптандыруу;  

Музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу айырмалоо 

жана таануу;   үндөрдүн санын, алардын үнүнүн узактыгын  угуу 

аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн (чогуу же чогуу эмес), 

темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн (кадимки, катуу, тынч), 

ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу айырмалоо жана таануу;  

Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда  маектик жана окуу-иштик мүнөздөгү кептик 

материалды   угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу  

Кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн 

жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана табигый, 

эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган ритми калык-

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,  

баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу аркылуу 
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(мимика, дененин абалын, пластиканы ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин 

сактоо менен; кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону 

ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде 

сактоо;  

Дем  алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синтагмаларды 

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,  сөздүн өзгөрүшүнө жараша 

басым сактоо,   өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,   

аларды тууралоо.  Чогуу  айтуу,  дем чыгаруу, муун, сөз,   

айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн саны, дем баса зарыл 

синтагмаларды токтоп бөлүү   (тууроо менен , тааныш сөз 

айкаштары менен өз алдынча, үлгү боюнча). Текстти окуп 

жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды  токтоп туура  бөлүү,   

текстти жаттап айтуу учурунда,  өз алдынча кепте.  

Иштин  мазмунуна класстык жана мектептен тышкары  

учурлардын типтүү оозеки жагдайларынан алынган фразалардан 

турган диалогдор, монологдор камтылат.  Тексттер алгач  толугу 

менен (эки жолу) угууга түздөн -түз берилет, андан кийин 

сүйлөмдөр   сунушталат.   кийинки этабында сөздөр, тексттен 

чыккан сөз айкаштар  туш келди берилип,  окуучу  угуп кабыл алат, 

көрсөтмө куралга таянып    синонимдерди  тандоо аркылуу 

түшүнүүсү такталат  ж.б .  Акыркы  этапта  текстке жооп менен 

катар тапшырмаларды угуу менен аткаруу,  тексттин мазмунуна 

байланыштуу маселелер  жеке багытталган  суроолор колдонулат, 

о.э. окуучунун жигердүү жана  демилгелүү катышуусу,   текстти 

эркин айтып берүү, диалог колдонулат.  

 «Кептик  угууну жана кептин тыбыштык  тарабын 

калыптандыруу»  (жеке сабактар) коррекциялык курсу.  
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Мазмунун  жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

  кептик  угууну калыптандыруу,  анын  негизинде  оозеки 

кепти жаңы көрүп -угуу  арылуу кабылдоону  түзүү жана 

өнүктүрүү;  

  жетишерлик ырааттуу, нормалдуу сүйлөгөн   уккан 

адамдардын   табигый сүйлөөсүнө  жакын тү шүнүктүү  

кепти калыптандыруу, кеп учурунда өзүн көзөмөлдөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу, баарлашууда табигый 

кептик эмес каражаттарды   пайдаланууну калыптандыруу;  

  угуу аппаараттарын  колдонуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу;  

  оозеки байланыш көндүмдөрүн активдештирүү, кептик 

жүрүм-турумун, анын ичинде өз алдынча    ойлорун  жана 

сезимдерин  билдирүү (сүйлөө өнүктүрүүнүн негизинде), 

калыптаган көндүмдөрүн толук ишке ашыруу үчүн, ар 

кандай  окуу жана окуудан тышкаркы учурларды 

колдонуу, өнөктөшүнө кепти кабыл  алуудагы 

кыйынчылыктар  жөнүндө кабарлоо;  

Окуучулардын  оозеки  кепти кабыл алуусуна жана ишке 

ашыруусуна өбөлгөсүн өнүктүрүү, окуу жана окуудан сырткары 

иш-чараларынын учурларында  баарлашууну калыптандыруу.  

Дем   алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синтагмаларды 

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,  сөздүн ө згөрүшүнө жараша 

басым сактоо,  өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,   

аларды тууралоо.  
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Кептик дем алуу .   Чогуу  айтуу,  дем чыгаруу, муун, сөз,   

айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн саны, дем баса зарыл 

синтагмаларды токтоп бөлүү   (тууроо менен , тааныш сөз 

айкаштары менен өз алдынча, үлгү боюнча). Текстти окуп 

жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды  токтоп туура бөлүү,   

текстти жаттап айтуу учурунда,  ө з алдынча кепте.  

 

Үн .   Үндүн  күчүн сөз  басымы менен байланыштуу   өзгөртүү, 

катуулугун,   бийиктигин (туурап жана өзү билип). Үндүн  күчүн, 

катуулугун,   бийиктигин суроолуу же илептүүлүгүнө   карата 

өзгөртүү. маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн  

бийиктигин жана күчүн өзгөртүү тынч (катуу, тынч, шыбырап)   

суроолуу же илептүүлүгүнө байланыштуу, логикалык басымга 

ылайык.  Логикалык  басымды суроолор жана жоопторго ылайык 

(өз алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги 

сөздү суроолор жана жооптор менен). Диалогдо,  тексттерде, 

жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо.     Сөздүн формасын  

басымды өзгөртүү аркылуу  (кол  - колдор).  

 

 

Тыбыштар  жана алардын  айкалыштары .  

Тыбыштар  туура айтууну өздөштүрүү: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и , 

л, э;  жана алардын  айкалыштарын   йа (я), йо (ё), йу (ю), ,  йэ (е) 

баштапкы абалында (алма) жана үндүүлөрдөн кийин (кызыл); үнсүз 

жана үндүүлөрдөн кийин  турумдук жумшартып (кнопка,  жазган); 

к, с, ш; я, е, ю, ё  ажыратуу  белгисинен   кийин; р, ф, х, б,  д ;   

жумшак үнсүздөр   м, н, х, н, ф,  сөздүн аягында.  Туурап жана 

өз алдынча жумшак тыбыштарды  айтуу  Өздөштүргөн тыбыштарды   

туура эмес айтылышын  коррекциялоо.  Артикуляциясы   бирдей  
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болгон тыбыштардын айтылышын  тактоо. Үндүү  тыбыштардын 

сөздө айтылышын  айырмалоо: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у.  мурунчул  

жана эринчил тыбыштардын айтылышын  :  м -п, м-б , н- т, в-д, н-д  

(жана алардын  жумшак жубун);  

 Үнсүз   тыбыштардын сөздө айтылышын  айырмалоо (ышкырык, 

каткалаӊ,   жумшак  ж.б.)  

 

 

 Сөз.   Сөздөрдү сүрөттөрдү пайдалануу менен, мугалимдин 

жардамы менен,  графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү  

боюнча кайра айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.  

сөздөрдүн бирге туура айтылышын, үн түзүмүнө ылайык 

нормалдуу бийиктиги, темпин,  үн күчүн, сөздөрдүн ритминин жана 

ритмикалык контурун тандоо.  Сөздөрдү түзү мүнө ылайык,  тааныш 

сөздөрдү,  басымына жана башка ченемдерине жараша  өздөштүрүү.  

«Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.   Эки, үч, төрт, беш муундук 

сөздөрдөн муун  санын аныктоо;   муун басымын аныктоо. Үндүү 

жана үнсүздөрдү   бөлүү;   үнсүздөрдү жумшак жана каткалаӊдарга 

бөлүү. Кепте орфоэпия эрежелерин сактоо.  

 

 

Фраза  табигый  ылдамдык   боюнча сөздөрдүн жана сөз 

айкаштарынын  айтуу; айтылыш  темпин өзгөртүү: жай, суроолуу 

же илептүү  (коштоп жана чагылдырып). окуп жатканда текстти 

жай, суроолуу же илептүүлүгүнө жараша туура айтып берүү. 

Маекке  (чагылдырып жана  өз алдынча) мүнөздүү темп менен 

сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын айтылышы.  
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Диалогдо  интонациянын  бардык түрлөрүн колдонуу.  Эркин  

сүйлөөнү   камсыз кылуу. Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп берүү. 

Тыбыштарды жалгыздатып айтуу; мугалимдин артынан муундарды, 

сөздөрдү кайталоо;   муундарга, сөздөргө     калтырылган 

тыбыштарды киргизүү;   Сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура 

тандоо;  сөздөрдөн сөз айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн түзүү; 

ырларды, тексттерди окуу;   табышмактардын  жандырмагын  

табуу; сүрөттөрдү атоо; сүрөттөр тууралуу суроолорго жооп алуу; 

Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо; таблицаны алмаштыруу   

менен иштөө; сүрөт окуя (сүрөт сериясы)   жана башкалар.  

 

«Коомдук-турмуштук   багыт алуу»  

Азыраак акыл эстен артта калуу менен дүлөй окуучулардын 

ийгиликтүү жеке коомдошуусу бул балдардын акыл -эс өнүгүүсүнүн 

өзгөчөлүктөрү муктаждыктарын жана өзгөчөлүктөрүн мамилеге 

жараша болот, алардын билим алуу ишин маанилүү жана ийгилигин 

камсыз кылат.  

 

Коомдук-турмуштук   багыт алуу   сабак катары төмөндөгү 

темалар менен көрсөтүлгөн:  

 

 Жеке гигиена:  

Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.  

Балдар  менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке 

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. 

Коомдук жайларда жүрүм -гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, 

тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү тазалык  

каражаттарын колдонуу. Жеке туалеттик буюмдарды  сактоо.   
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Чачын тароо, таракты сактоо, таракты тазалоо  эрежелери.   Кол 

жуу үчүн щётка.  

 

 

Кийим  жана бут кийим.  

 Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар   жана 

балдар үчүн кийимдер.  Сезон боюнча кийим.   

Кийимдин он жана терс жагы. Кийим  бөлүктөрү.  

Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары. 

Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;  Кийим сактоо боюнча 

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка 

менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди 

планына ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, 

толугу менен.  

 Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу 

багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так 

ылайык тийиштүү кийим кийүү.  

  Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан, 

жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.  

 Бут  кийим, ар кандай буюмдар. Бут  кийим, ар кандай 

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим: 

кышкы, жайкы, сезондук.  

 Бут кийим бөлүктөрү, байпак, апкыты, кончу, таманы, 

согончогу, батеги.  

 Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар, 

аспаптар.   

каралган мейкиндиктеги бут кийимди  коюу.  
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Тамактануу :  

Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы, 

жыты сырткы келбети.  

 Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт,  балык, 

нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү 

оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, мөмө -жемиштерди 

чыгарганды,    суюк азыктарды  куйганды, ж.б.;  

 Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак 

суу куюу; кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөө, 

тамак даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.  Тамак - аш 

даярдоодо бычакты   колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп 

кетен жерлерин алып таштоо.  

 Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти 

даярдоо.  

 Дасторкондо  жүрүм-турум эрежелерин сактоого.  

Турак -жай:  

 Мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгилери, үйгө   коюлуучу гигиеналык 

талаптар. Эмерек анын бөлүктөрү.  

 Үйдү    тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо  үчүн зарыл болгон 

жабдууларды колдонуу; аларды сактоо ыкмалары.Бөлмө 

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду  коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу.  

Турмуш-тиричилик буюмдарын коопсуздук эрежелерин 

сактоо менен колдонуу.  
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Транспорт : 

  Транспорт каражаттарын таануу.   Жүргүнчү  ташуучу   

транспортту  пайдалануу.  Жүргүнчү  ташуучу унаа  

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча  табуу. 

Коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелери.  

Транспорт каражаттарын токтотуу. Жүргүнчү унаадан   

чыгуу. Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. 

Кесип эл транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коомдук 

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белетте ри менен 

туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча, 

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.  

Коомдук транспорттогу жүргүнчүлөрдү жүрүм -турум 

эрежелериКепте  сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

 

Сатуу мекемелери:  

Дүкөндөрдүн  айрым түрлөрү, дүкөндөрдө  багыт алуу.  

Соода  түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.  

Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.  

Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу.  

 

Жүрүм-турум маданияты:  

Күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  
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Баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу  

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылуу.  

Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомд ук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам 

сурап алуу.  

Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.  

Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.  

Белектерди тандоону билүү.  

 

 

Ылайыкташтырылган дене тарбия  

 

Окуучулар ден соолукка  бекемдетүүгө жана коргоого 

көнүгүүлөр, анын ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган 

көнүгүүлөр,    дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда  калган көрүүнү 

сарамжалдуу пайдаланууну керектиги жөнүндө билимдерди 

өздөштүрүшөт. Алардын негизги физикалык сапаттарын 

жакшыртууга болот,   физикалык ыкшоолук, туура басышы жана 

келбети калыптанат.   ЫФДТ  сабактары эрксиз стереотиптешкен 

кыймылдарын  коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда   дене 

тарбия каражаттарын пайдалануу аркылуу,  мейкиндикте өзүн эркин   

тайманбас   алып жүрүү көндүмдөрү калыптанып, денелик 

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун  эсебинен 

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.  

Сабактар  врач -офтальмолог сунуштарыны менен каршы 

көрсөтүмдөрдүн негизинде, дене тарбия мугалими жана врача -
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офтальмолог тарабынан  түзүлгөн жекече программасы менен 

өткөрүлөт.  Сабактар  коррекциялык багытта болушу керек.  

Предметтик-практикалык иш -сүйлөө ишинин негиздерин 

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу 

сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз 

менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучунун 

демилгелүү ишке аша турган   активдүү ой ишине дем берет.  

  Иши  жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,   жардам сурап 

кайрылуу, планын түзүү,      шеригинин чыгармачыл ишин баалоо 

(баа берүү үчүн планды   колдонуу, схемалардын пайдалануу, 

сигнал (окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети 

жана башка көрүнөө каймана каражаттары, анын ичинде; ар кандай 

татаалдыктагы модель үлгүлөрү)  сөздөр ү . 

Мугалимдин  тапшырмасын түшүнүү жана аткаруу. 

Мугалимдин  суроолоруна жооп берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор  

менен мугалимге жана курдаштарына  менен кайрырлуу.  

Зарыл  болгон материалды  жана ишти баштоого уруксат алуу. 

жумуш кылууга каалоосун билдирүү, ишин аяктоосун билдирүү.   

Оозеки  жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамааттык 

ишти жүзөгө ашыруу. өндүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун  өлчөмүн 

аныктоо жана   атоо.  

Жардамды  төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат: окуу ишин 

пландаштыруу боюнча көмөк көрсөтүү; окутуу иш учурунда 

кошумча нускама; маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлгүлөрүн 

камсыз кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин 

стимулдаштыруу; илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү. 

Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар 
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кандай  түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи 

кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу карталарына, андан 

кийин  өз алдынча   куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз 

ара башкаруу.  

 

5.2.3. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  дүлөй  окуучулардын 

инсандык-коомдук өнүктүрүүгө, аларды коомго кошууга  

багытталган.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  Дүлөй  балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты: окуучуларды  инсандык -

коомдук өнүктүрүүгө салым кошуучу   адептик -тарбиялоо чөйрө 

түзүү (сабак, сабактан  тышкаркы, жана мектептен тышкаркы)  

 Программаны  максаттуу ишке ашыруу милдеттердин эки 

тобун чечүүнүн жүрүшүндө жүзөгө ашырылат:  

азыркы коомдук жана маданий контекстти түшүнүүнү камсыз 

кылуучу адеп -ахлактык   түшүнүктөрүн кеңейтүү жана байытуу 

(окуучулардын курактык мүнөздөмөлөрүнө жана ти пологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө ылайык)  

адептик жана адамгерчилигинин терс сапаттарынын көрүнүшүн 

түздөө.  
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адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү    окуучулардын билим менен 

азыраак акыл эстен артта калуу милдеттери (акыл -эс бузулуулары 

бар) аркылуу жүзөгө ашырылат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

  Балдарды  адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 
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баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу 

үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы 

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы байланыш жана 

кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

Дүлөй   окуучулар  үчүн   БЖБ БЫББПтын негизинде  балдардын 

билим алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын   акыл-эсинде 

жеӊил артта калуусу бар  Дүлөй   окуучулардын адеп-ахлактык 

өнүгүшүнө өзгөчө жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган   

түшүнүктөрүн (адеп -ахлак жана жалпы) реалдуу жашоодо колдонуу 

жөндөмүн өнүктүрүү .  
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5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык  маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

Дүлөй   окуучуларга    билим берүү жараяны нын ажырагыс бөлүгү 

болуп саналат,   жана билим берүүнүн жалпы принциптерине 

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык,   сабактан тышкаркы жана 

сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын (көрүү милдеттерин 

абалын эске алуу менен, атайын билим берүү муктаждыктарын э ске 

алуу менен, сакталган   анализаторлорго таянып, байытуу жана 

практикалык өнүктүрүү ) принциптерге таянат.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.   

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 
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Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

Программа  жалпы билим берүүчү мектеп үчүн иштелип 

чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   угуусу  начар  

окуучулар  үчүн   БЖБ БЫББПтын негизинде  балдардын билим 

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.   

5.2. 5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык иштин  программасынын м аксаттары 

Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы 

башталгыч  билим берүү  стандартына ылайык  акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  угуусу  начар  окуучулардын    акыл-эс жана 

эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык жагынан 

кемчиликтерин коррекциялоого, социалдык ылайыкташуусуна 

багытталган.  

Программанын максаты -ар бир акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар  угуусу  начар    окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн кыйла 

жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү чөйрөсүнүн 

түзүү; окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү  жана билим 

берүү жараянына интеграциялоо боюнча   мүмкүнчүлүктөрүн 

жогорулатуу;  

Коррекциялык иштин  программасы камтыйт: окуучулардын 

белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын канаттандырууну жана 

БЖББ БЫББПын өздөштүрүүнү камсыз кылуучу түзөтүүчү 

сабактардын тизмесин, мазмунун, жана ишке ашыруу планын; 

өзгөчө билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн окуучулардын 

психологиялык, медициналык жана педагогикалык текшерүүнү; 
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окуучулардын өнүгүү  динамикасын БЖББ БЫББПын өздөштүрүүдө 

ийгилигин  мониторинг жүргүзүүсүн; коррекциялык иштердин  

түзөтүүсүн;  сабактарда, сабактан тышкаркы жана мектептен  

тышкары иш- чаралардын  биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук -

психологиялык-педагогикалык колдоо, коррекциялык педагогика 

жана психология жаатындагы, саламаттык сактоо уюмдарынын 

жана башка уюмдардын адистеринин, мугалимдердин жана 

эксперттердин түзөтүүчү иш -аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке 

ашыруу боюнча кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин 

негизги күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.  

   Коррекциялык  иштин программасы  ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  жеке жана (же) психикалык жагынан 

кемчиликтери менен шартталган   чектелген окуучуларга  өзгөчө 

билим берүү муктаждыктарын аныктоого багытталган; жеке -

багытталган психологиялык-медициналык-педагогикалык жардамды 

ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучулардын жекече 

өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен,  атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен (ПМПКнын сунуштарына 

ылайык)  ишке ашыруу.  

Түзөтүү  жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды 

камтыйт:  

1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

өзгөчө  билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун 

жана ишке ашыруу планы менен өз -өзүнчө багытталган иш -

чаралардын тизмеси;  
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2) билим берүү  шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларды комплекстүү психологиялык -

педагогикалык-медициналык текшерүүнү жүргүзүү; окуу 

мониторингин жүргүзүү;  

3) түзөтүү иш-чараларын  коррекциялоо.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү 

түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн:  Угуп кабыл алууну  жана кеп 

техникасын өнүктүрүү  (фронталдык сабактар),  кептик  угууну 

жана кептин тыбыштык  тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),  

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).  

 Коррекциялык - өнүктүрүүчү  иш- окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону; комплекстүү  психологиялык -педагогикалык коштоонун  

жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  ишке ашыруу ар бир   дүлөй  

окуучунун   өзгөчөлүктөрүн жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн 

изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, анын ичинде  кепти (оозеки жана 

жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн 

ж.б.;   

О.э. негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун 

өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн  өнүктүрүү,  балдар жана 

кишилер менен инсан  аралык  мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;  

атайын (коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) өткөрүү, 

анын ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну  өнүктүрүүгө  

багытталган сабактарды өткөрүү; билим берүү жараян ынын бардык 

катышуучуларын билим берүү жана сабактан тышкаркы иш -

чараларды, окуучулардын башталгыч билимдин күтүлгөн 

жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү  жетишкендиктерин  эске алуу 
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менен уюштуруу жана өткөрүү боюнча,   билим берүү уюмунда  

угуусу бузулган жана угуусу  нормалдуу балдар менен  алардын ата -

энелери, башкаруу жана педагогикалык кызматкерлер  үчүн 

психологиялык жактан бейпил айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттарын бе лгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

Угуусу  бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен   

системалуу   өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү, 

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.  

 

2.   Диагностикалык иш   дүлөй  окуучулардын  жекече өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын,  өнүгүү динамикасын,  негизги 

билим берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн, 

социалдык өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын 

аныктоо максатында комплекстүү изилдөөнү жүргүзүүнү  

камтыйт. Талдоо  жүргүзүү боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү 

иштин  ийгилигинин анализи  жүргүзүлүп  жана аны 

окуучулардын муктаждыгына, алардын ата -энесинин каалоосуна 

жараша өзгөртүү ишке ашырылат.  

 

Диагностикалык иш    дүлөй   ар бир окуучуну  ар түрдүү 

адистер тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог, психолог, 

социалдык педагог, медициналык кызматкер) комплекстүү 

изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.  
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3.Кеӊеш иши    

   Билим  берүүнүн   бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен 

иштөөнүн жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;  окуучулар менен иш 

алып баруу боюнча жекече  багытталган ыкмалардын жана  

методдорду тандоо боюнча  психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;   

түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын 

тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө  кеӊеш берүү;  

 

3.  Маалыматтык-агартуучу иш   

Окуучуларды  окутуу жана тарбия берүүнүн ишинин 

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара 

аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө байланышкан маселелер боюнча 

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке 

ашырууну камтыйт. Маалыматтык -агартуучу иш өзүнө камтыйт:  

мугалимдер жана ата-энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү; 

маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата -

энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

 

4. Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй-бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 
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багытталган. Психологиялык -педагогикалык иш баланын 

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле 

калыптандырууга көмөктү камтыйт; класста/мектепте ички 

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу 

боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз 

кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты 

алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү  иштерде  ийгилик учурун 

камсыз кылуу.  

5.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар  Дүлөй    окуучулардын  коомдо жашоого керектүү  

коомдук  тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар 

системасын алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн  

эске алуу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген 

окуучулар менен биргеликте ар түрдүү  иш -чараларды өткөрүү .  

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  

 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 



315 
 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  сокур окуучулардын жана 

алардын кадимки  өнүгүп келе жаткан курбуларынын   

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  алуу менен 

уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат. 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды 

улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс алуусун 

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык 

лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана 

кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  программасын иштеп 

чыгуу боюнча иш -чаралардын жумушчу программасы түзүлөт,    

алар  башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын пландаштырылган натыйжаларын  

өздөштүрүүгө багытталган.  
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5.3. Уюштуруу бөлүгү  

5.3.1. Окуу  планы (вариант 1.4)  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.   

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп  алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  

 

Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү уюму   билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  
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Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 

бөлүнгөн сааттардын эсебинен Түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарынын саны, билим берүү уюмунун жергиликтүү актысында  

белгиленген. 

Окуу планы  төмөнкү нормалардын негизинде иштелип 

чыккан :  "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамда, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.  

 

Иштөө режими .  

Билим берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН 

тарабынан белгиленген билим берүү процессине  коюлган 

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү 

шартында Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  Дүлөй  

окуучуларга  БББ БЖББПты  өздөштүрүүдө 1 -класста кайталоо 

мүмкүндүгүн берет (1-5-класстар)   б.а.  программаны узартылган  

мөөнөттө өздөштүрүүгө  мүмкүнчүлүк берет.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  Дүлөй   окуучулардын 

психо-физикалык жөндөмүн эске алуу менен, БББ БЖББПты  ишке 

ашыруучу билим берүү  уюмдун окуу сабактары 5 күндүк окуу 

жумасында   жүргүзүлөт.   Сабактар 1  смена менен өткөрүлөт.  

билим берүү уюмунун иш режими санитардык -эпидемиологиялык 

кызматынын көзөмөлү астында жүзөгө ашырылат.  
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  Жалпы  билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын 

узактыгы –  1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем 

эмес.  

Окуу  жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык 

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.  1- класстын   

окуучулары үчүн  окуу жыл ичинде директордун наамына   

берилген ата-энесинин арызынын негизинде 1-жана 3-чейректе  эс 

алууга кошумча жума  белгиленет.  

Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга 

карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен 

камсыз кылышын, сабактарды өздөштүрүүгө жогорку сапатын 

камсыз кылат.  

Сабактардын ортосундагы танапис 10 мүнөт, 2 -жана 3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.  

Топтук түзөтүү  сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 -

5 класстарга  топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече 

коррекциялык сабактын  узактыгы 20 мүнөт.  

Окуу  жүктөмүнүн  акырындап өстүрүү   "кадам" ыкмасын 

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили 

уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде 

күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.  

Тапшырмалар окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу 

менен  берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз 

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа  

жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып -
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билүү мүнөздөгү тапшырмалар  гана сунушталат, балдардын 

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.  

Бул тапшырмалардын   максаты –  окуучулардын өз алдынча 

үй тапшырмасын   аткарууга  тышкы жана ички стимулдарды   

калыптандыруу.   1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү  гана 

тапшырмалар    сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү 

атайын уюштурулган иш ордун талап кы лбаган  тапшырмалар 

берилет. Үчүнчү чейректе класста  башталган  иштердин аякташын 

үйдөн аткаруу боюнча тапшырмалар берилет. тапшырмаларды 

жүзөгө ашыруу үчүн   ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.  

Экинчи   класстан  баштап сабактар боюнча тапшырмалар   

«минимакс»   принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча 

тапшырманын  бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми 

экинчи бир бөлүгү  - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп, 

бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу 

менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга  - 2 

саатка чейин -120 мүнөт.  

 Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш 

(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз -

өзүнчө жүргүзүлөт.  

Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин   45 мүнө ттөн кем 

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарын эске алуу менен) 1680 сааттан ашык эмес болуш керек.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө  жумасына сарпталган 

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)  1 - 5-класстарда  10 
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сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен 

аныкталат.  

5.3.2  Башталгыч  билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган 

жалпы билим берүүчү программасын ишке ашыруу үчүн  

шарттардын системасы.  

Кадрдык  шарттар . 

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  Дүлөй   окуучулар  

үчүн  башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  

жалпы билим берүүчү программаны ишке ашырып жаткан 

педагогикалык кызматкерлердин ар бир кызмат ордуна   тийиштүү 

квалификациялык  мүнөздмөгө туура келиши керек.  

 Мугалим-дефектолог (сурдопедагог)  «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили б оюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

 

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар сурдопедагогика жаатында  кайра 

даярдоодон өтүшү керек жана  кесиптик кайра даярдоо  жөнүндө 

диплом алыш керек.      

 

Педагогикалык кызматкерлери :  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,   дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   
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(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик  персонал)     

жогорку кесиптик билими менен бирге   белгиленген үлгүдөгү  

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

  Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу 

жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна ээ, ал   

кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.  

 

 

Финансылык  шарттар  

 

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен дүлөй   ар бир окуучуга  мамлекеттик 

жана акысыз билим берүү   мамлекеттик кепилдиктер жана 

каржылык камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде 

жүзөгө ашырылат.  

 Каржылык  камсыздоо  Дүлөй  окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПтын ар бир вариантына  аныкталган м атериалдык-

техникалык жана кадрдык шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык 

келүүгө тийиш.  

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Дүлөй  окуучу   ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча 

чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө узартылган  мөөнөттө 

инклюзивдик билим алат деп божомолдоого болот. Дүлөй  
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окуучулар үчүн атайын билим берүү муктаждыктарына 

ылайыкташтырылган башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программа  

каралышы керек, ал   программаны ишке ашыруу боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз кылуу үчүн:  

4) Дүлөй  окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруунун 

жүрүшүндө   программанын структурасына  коррекциялык  

иштин программасын   милдеттүү түрдө киргизүү  адистердин 

атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка 

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 

техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү 

коштоочу инженерди) белгиленет.  

5) БЖББ БЫЖББПты  жүзөгө ашыруу үчүн Дүлөй  окуучулар 

үчүн   мамлекеттик билим берүү  стандартына ылайык атайын 

материалдык-техникалык шарттарды түзүү (атайын окуу 

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабдууларды, 

атайын техникалык каражаттар,    жардамчы шаймандарды 

колдонууга, атайын  компьютердик программалар ж.б..)    

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 
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ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, Дүлөй  окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   бузулуулары жок ар бир   окуучуну    

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн.  Инклюзивдик 

класска адамдык жана материалдык ресурстарга нормативдик 

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,   бүт мектептин 

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  

 

Материалдык -техникалык  шарттар  

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш 

алып барууну уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен 

толук    камсыз болушу керек.  

Маалыматтык колдоо көрсөтүү   дүлөй   ар бир окуучуну    

зарыл болгон ченемдик укуктук базаны  жана билим берүү 

жараянынын катышуучуларына  болжолдолгон мүнөздөмөлөрү 

боюнча билим берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.  

Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине  

шарттар    түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki 

куралдары, санариптик видеоматериалдар), анын ичинде 

электрондук маалымат ресурстарды,  электрондук билим берүү 
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ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтомун, байланыш 

технологияларын,   ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги 

билим берүү программасын өздөштүрүүдө жакшы жыйынтык 

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды 

колдонуу зарыл.  

Дүлөй окуучулардын өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн 

эске алуу менен, коомдук жана билим берүү интеграциялоонун 

айрым түрлөрү   болжолдолот. Бул адистердин ортосундагы 

жогорку  сапаттагы өз ара макулдашуунун милдеттүү талап кылат. 

Ошол жана башка адистерге өзгөчө  психология жана  коррекциялык 

педагогика, анын ичинде санариптик китепканаларга, порталдар 

менен сайттарга, аралыктык кенеш берүү, квалификациялуу 

адистердин  жеке пикирин алууга  кайрылууга мүмкүнчүлүк 

берилиши керек. Ошондой эле, анын ичинде тармактык ресурстар 

жана технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй -

бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу 

камсыз кылат.  

 

Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык -

техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:  

4) дүлөй  окуучулардын  Стандартта белгиленген Башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү 

программасын өздөштүрүү  мүмкүнчүлүгүн;  

5) төмөнкү  шарттарды сактоону:  

  билим берүү процессинин  санитардык-гигиеналык  

ченемдерин (суу үчүн талаптар, канализация, жарык 

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);  
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  турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган 

гардеробдор, дааратканалар, жеке гигиена жерлер 

ж.б.);  

  коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу 

орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам 

бөлмөсү, ж.б.) болушу;  

  өрт  жана электр коопсуздугу;  

  эмгекти коргоо боюнча талаптар;  

  өз  убагында оңдоо мөөнөтү жана   көлө мү.  

3) окуу маалыматтарына, ББ уюмунун ички түзүмдүк   

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча  билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

Дүлөй  балдар үчүн жеткиликтүү чөйрөнү уюштуруу үчүн 

маанилүү шарт  болуп,  иш -класста же башка бөлмөдө окуучунун 

жайгашкан жеринде,  жамааттык   иш чараларды өткөрүүд,ө  

атайын алачык же электрондук алып жүрүүчүлөрдөгү басылма 

түрүндө берилген маалыматтык тексттердин, билим жыйындарынын 

күн тартиби боюнча кошумча маалыматтардын  кайталаган үндүк 

маалыматтарды,   бөлмөдө добуш деңгээлин контролдоо  болуп 

саналат;  

Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар 

бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде 

сурдотехникалык каражаттар менен,  ж.б. инвентарь менен начар 

уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет үчүн 

каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары   менен кам сыз 

болушу керек.  
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Инклюзия шартында класстардын толуу даражасы 2  дүлөй   

окуучудан ашык  эмес. Класстын  жалпы толушу: 1 дүлөй   окуучу  

бар болсо  25тен ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  

чектелбеген окуучу-  2 дүлөй      окуучу болсо, 20дан  ашык эмес 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу.  

  

 

 

Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы   СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

  Чарчоонун  алдын алуу   максатында   иш жөндөмдүүлүгү 

оптималдуу болушу үчүн жумасына  1 жолу   шаршемби же 

бейшемби күнү жеңилдетилген  окуу күнү   болушу керек.  

 Сабакта  окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан башка 

класстарга     40 мүнөттөн ашпоого тийиш.  Сабактардын 

ортосундагы  танапистин узактыгы 10 мүнөттөн  кем эмес.  

  Ар бир сабактын ортосунда  дене тарбия   мүнөттөрү  

өткөрүлүшү зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө жана   

дене калыбын коррекциялоого  багытталган.  Мындан тышкары, 

дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун    жандантууга жана 

чыңалуусун жоюш үчүн зарыл көнүгүүлөр киргизилет).   Дүлөй   

окуучуларды  психологиялык -медициналык -педагогикалык   колдоо 

сабактарда жана сабактардан тышкары убакытта төмөнкү адистер 

тарабынан жүзөгө ашырылат: мугалимдер, психологдор, саламаттык 

сактоо адистери (педиатр -дарыгер, дарыгер –сурдолог,   медайым).  

Дүлөй  бала, окуу  күнү ичинде жана сабактан тышкаркы иш -

чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык 

имплантты жана аппаратты, же эки кохлеардык имплантты 
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колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эске алуу менен); оку туу 

жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө зымсыз 

аппаратура колдонулат, мисалы, FM -системасы. балдар жана 

кишилер үчүн  жеке аппаратка  жана кохлеардык имплантантка   

сарамжалдуулук менен мамиле жасоого мүмкүнчүлүк берет.  

 

 

Иш ордун уюштуруу  

Дүлөй    окуучунун  партасы,  бала отуруп   мугалимдин   жана өз 

классташтарынын  жүзүн көрө алган абалда турушу керек.    

Баланын  жумуш ордуна жарык жакшы  берилиши керек. Партадан   

доскада жайгашкан маалыматка, маалымат  такталарына түздөн -түз 

эркин мүмкүнчүлүк керек.  

Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер  мугалимдин кошумча 

жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу   атайын 

турак орнотулушу зарыл.  

 

Окуу  ордун  уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,  

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кош умча бузулуулардын 

бардыгы эске алынат. Көрүү  жөндөмдүүлүгү начар укпай  калган 

жана начар уккан  окуучунун  иш орду офтальмологтун 

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында 

бузулуулары бар укпай  калган жана начар уккан  окуучунун   иш 

орду   атайын жабдылган   болушу керек.  

 

Дүлөй   окуучунун    ата -энеси  баланы жекече жана заманбап 

электр-акустикалык үн күчөткүч аппаратура менен  камсыз кылуусу  

милдеттүү  шарт болуп саналат.  заманбап санариптик угуучу 

аппараттар менен бинауралдык  (эки жактуу) протездөө же/жана 



328 
 

эки тараптуу имплантты колдонуу жана жеке угуу аппаратын 

(медициналык далил эске алуу менен)   бир эле убакта пайдалануу 

оозеки сүйлөөнү жана кептик эмес дабыштарды кабыл алуунун  

натыйжалуулугун жакшыртат жана   мейкиндикте үн  

байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез тапканга 

мүмкүнчүлүк берет.  

  Билим  берүү уюмунун  китепканасы окуу планынын бардык 

окуу  предметтери боюнча   басма билим ресурстары жана ЭОР 

менен жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча  адабият фонду  

 менен камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду 

балдар адабиятынын, илимий –популярдык адабиятты жана 

мезгилдүү басма сөздү камтууга тийиш.  

Заманбап маалыматтык билим берүү  чөйрөсүнүн (флеш - тренажер, 

анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын 

ичинде электрондук маалымат ресурстарды,   электрондук билим 

берүү ресурстарын, маалыматтык технологиялар  топтомун, 

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттарды 

иштешин камсыз кылуу керек, бул    ар бир окуучунун билим берүү 

программаларын  өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү 

камсыз кылат.  

Билим берүү уюмунун маалыматтыцк -билим берүү чөйрөсү 

электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга 

мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү пландоо; билим берүү 

материалдарын сактоо  жана жайгаштыруу, мугалимдердин жана 

окуучулардын иштерин маалымат ресурстарын билим берүү 

жараянынын катышуучуларын  колдонуу; угуусу  бузулган  

балдардын негизги жалпы билим берүүнүн негизги билим берүү 

программаларын өздөштүрүүсүн жана окуу -тарбия иштеринде   

жыйынтыктарын   прогрессин жазууну; өз ара -   интернет аркылуу, 
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анын ичинде билим берүү жараянынын катышуучуларынын 

ортосундагы билим берүү тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү 

үчүн билим берүү жараянынын жүрүшүндө түзүлгөн 

маалыматтарды колдоно билүү; окуу катышуучулардын билим 

берүү ресурстарын чейин Интернеттен колдонууну  көзөмөлгө алуу 

(маалыматты алууга мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык 

жактан өнүктүрүү жана билим берүү максаттарына карама -каршы 

келген маалыматтарга чектөө  коюу).  
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КЕЧ УКПАЙ КАЛГАН ЖАНА НАЧАР УККАН  ОКУУЧУЛАР 

ҮЧҮН   ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА 

БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  

БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ  

 

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР  

Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча б ашталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

аныктамасы жана дайындалышы.  

  Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар үчүн  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы - бул кеч укпай калган 

жана начар уккан  окуучулардын  жекече, жаш курак жана 

типологиялык  өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү  

муктаждыктарын эске алуу менен, бузулууларын  коррекциялоону 

жана   социалдык адаптацияны  какмсыз кылуучу  

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

  Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн  

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары - БЖБ 

БЫББП)    ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык түзүлгөн жана        инклюзия идеялары  

боюнча иштеген   билим берүү  уюму тарабынан   боюнча 

башталгыч билим берүүнүн   укпай калган жана начар уккан  

окуучулар окуучулар үчүн ылайыкташылган  болжолдуу 
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программасынын негизинде, билим берүү уюму  (мындан ары ББУ)  

тарабынан өз  алдынча иштелип чыгат жана  бекитилет.  

  Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар үчүн  БББ 

ЖЫББП    билим берүүнүн мазмунун, күтүлүүчү  натыйжаларды, 

жана ишке ашыруу шарттарын Кыргызстандын жалпы билим берүү 

системасы үчүн   аныктайт.  

Кеч укпай калган жана начар уккан    окуучулар үчүн  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу  программасынын түзүмү.  

 Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар   үчүн  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч би лим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын түзүмү милдеттүү 

бөлүмдү  жана билим берүүнүн катышуучулары  тарабынан  

калыптанган  бөлүмдү   камтыйт.  

Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы  

дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана   укп ай калган жана 

начар уккан  окуучулар үчүн  БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы 

күтүлүүчү  натыйжаларды, о.э. бул максаттарга жана 

жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун аныктайт.    

  Мазмундуу бөлүк  Кеч укпай калган жана начар уккан  

окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы боюнча 

башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын  мазмунун  аныктайт жана предметтик, 

метапредметтик, инсандык  натыйжаларга жетишүүгө багытталган 

(ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша  мазмундуу бөлүк жалаң 

гана инсандык  жана предметтик натыйжаларга жетишүүгө 

багытталган болушу мүмкүн) төмөнкү программаларды камтыйт:  
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  окуучулардын универсалдуу  (ЖББ БББЫБПтын вариантына 

жараша  - негизги окутуу кыймылдары)  окуу кыймылдарын 

калыптандыруу программасы;  

  жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү  аймактын 

курстарынын программасы;  

  Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар коомдук жана 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасын 

(ЖББ БББЫБПтын  вариантына жараша );  

  экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы;  

  коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;  

  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.  

Уюштуруу бөлүгү  камтыйт:  

    предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч 

билим берүүнүн окуу планын;  

   Стандарт талаптарына ылайык ЖББ БББЫБПтын  ишке  

ашыруу үчүн шарттардын системасын.  

 Кеч укпай калган жана начар уккан   окуучулар үчүн  

башталгыч билим берүүнүн окуу планы (мындан ары –Окуу план) 

ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун негизги уюштуруучу механизми 

болуп эсептелет.  

Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар үчүн  ЖББ 

БББЫБПты иштеп чыгуунун  негиздерине окуучуларды н 

типологиялык жана жекече билим берүү муктаждыктарын  эске 

алуу  принциби  салынды.   
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Кеч укпай калган жана начар уккан   

  окуучуларга психологиялык -педагогикалык мүнөздөмө:  

Угуусу бузулган балдар таанып -билүү иш-милдеттери 

бузулганына байланыштуу, алар коомдук дезадаптация дуушар 

болушу мүмкүн. билим берүүнүн абдан маанилүү маселеси, бул 

балдардын болочок бакубаттуулугун түзүү үчүн   коомго кошуу. 

Инклюзивдик  билим берүү –  угуусу начар  балдар үчүн мыкты 

чечим: бул баланын угуусунда бузулуулары жок ба лдар менен 

бирге   коомдук жана окуу көндүмдөрүн калыптандыруучу чөйрөнү 

түзүүгө мүмкүндүк берет.  

Угуунун кереӊдиги - кепти кабыл алууда кыйынчылыктарды 

жаратуучу,   угуунун  туруктуу төмөндөшү. Угуунун төмөндөшү ар 

түрдүү даражада көрсөтүлүшү мүмкүн –  шыбырап сүйлөөнү кабыл 

алуунун бир аз бузулуусунан  баштап, сүйлөөнүн аӊгемелик 

катуулугун  кабыл алуунун кескин чектөөсүнө чейин.  Угуунун  

бузулуусунда баланын кепти кабыл алуусу жана  кепти өз  алдынча 

өздөштүрүүсү  кыйындайт. Бирок,  угуунун жардамы менен 

чектелген жана туура эмес сөз курамын өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк 

бар. Угуунун кереӊдиги  бар балдарды   угуусу начар   балдар деп 

аташат. Көптөгөн угуусу начар балдар,   сакталган угуунун ар 

кандай деӊгээлине  ээ болушкандыгы менен билим жана баарлашуу 

үчүн аларды   колдонууну билишпейт. Угуу  маалыматынын 

тартыштыгы кептик өнүгүүнүн    ар кандай бузулууларын пайда 

кылат, алар көптөгөн   себептерге, угуунун төмөндөшүнүн 

деӊгээлине,  жалпы психикалык өнүгүү даражасына, билим берүү 

жардам менен камсыз кылууга, бала жашаган сүйлөө чөйрөсүнө   

жараша болот. Бул факторлордун көп айкалышы  кептик өнүгүүнүн 

өзгөрмөлүүлүгүн аныктайт. Көптөгөн угуусу начар окуучулар 

аларга  багытталган кепти түшүнүшпөйт,   жана  баарлашууда 
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табигый кыймыл жана адамдардын сезимдерине  баг ыт алышат.  

Угуунун  жеӊил жана орточо начарлыгы менен жабыркаган балдар   

башкаларды түшүнүүсү мүмкүн эле,  бирок, көп учурда  сөздөрдүн 

жана сөз айкаштарынын угулуш, айтылышы боюнча  жакындыгынан 

улам, алардын сөздү кабыл алуусу бузулган мүнөздө болуп ка лат.  

Башкалардын кебин бурмаланган кабылдоо, чектелүү сөз байлыгы, 

өзүн билдирүүгө жөндөмсүздүгү - башка балдар менен жана 

кишилер менен жакын баарлашуусунун бузулуусуна алып келет 

жана таанып билүүсүнүн өнүгүүсүнд ө  жана балдардын инсандык 

калыптанышына таасир тийгизет.  

Кеп абалын эске алуу менен угуусу начар балдардын эки түрүн 

айырмалашат:  

1. мектепке келген учурда  кептин оор жетишсиздигине ээ 

болгон угуусу начар балдар ( кээ бир сөздөр, кыска  

сүйлөмдөр,  сөз айкаштарынын туура эмес курулушу, кеп 

системасынынын лексикалык,  грамматикалык,  

фонетикалык жагынын одоно бузулушу),  

2. кептин грамматикалык жана фонетикалык жагында   анча 

чоӊ эмес бузулуулары бар байланыштуу  фразалык  кепке ээ 

угуусу начар балдар    

Угуусу начар жана укпай калган балдардын арасында     атайын 

топ бөлүнгөн - өнүгүүсүндө  комплекстүү бузулуулары бар балдар . 

Бул топ абдан ар түрдүү, бир өӊчөй эмес топ болуп саналат. Бул 

балдардын угуусунун начарлашы   тышкары   интеллектуалдык 

бузулуулар  (жеӊил, орто, оор, тереӊ акыл эси кемдүүлүк); 

борбордук нерв  системасынын жетишсиз өнүгүүсүнөн  улам 

психикалык өнүгүүнүн  кечеӊдөөсү;   таяныч  шал оорусу (ДЦП) же 

булчуӊ системасынын бузулуулары байкалат. угуусу начар жана 

укпай калган балдардын бир маанилүү бөлүгү  көрүүсү жеӊил 
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бузулууларга ээ, ал эми  бир  бөлүгүнүн    көрүүсү начар , алардын 

кээ бири көрүүнүн тереӊ  бузулууларына ээ,  буларды  адатта  

сокурдүлөйлөргө кошушат.  

 

Татаал бузулуулары бар  балдардын психикалык өнүгүүсү 

адатта басаӊдаган; таанып билүүсүнүн, балдардын 

ишмердүүлүгүнүн, кебинин маанилүү артта калуулары бар.    

Көрсөтмө- образдуу ой -жүгүртүүсүнүн    калыптандыруусунда 

айкын кечигүү байкалат. Алардын оозеки кебинде   айрым үндөр 

жана  сөз айкаштары байкалат, алар  табигый жаӊсоолор жана 

буюмдарды көрсөтүүчү  ишараттар менен кош толот.   Эреже  

катары, баарлашууга  эч кандай кызыгуу жок.   Жазуу кебин   

өздөштүрүүдө  да бир топ кыйынчылыктар  пайда болот.  

 

Бул окуучулардын психикалык  өнүгүүсүндө   

интеллектуалдык, эмоционалдык, угуу жана кептик бузулуулар 

менен шартталган жекече  айрым айырмачылыктар байкалат.  

Аталган  топтун кээ бир балдары жүрүм -турумдук бузулуулар 

менен мүнөздөлөт,  алардын көбү үчүн  ар кандай ишмердүүлүктүн 

калыптануусу   артта калат. Балдардын  көпчүлүгүндө предметтик 

иш-аракет абдан төмөн деӊгээлде. Өз алдынча сүрөт 

тартуусунегизинен  тааныш буюмдарды кайталап тартууга же 

чоӊдорду  тууроо менен аткарылган сүрөттөрү кайталоо аракеттери  

менен чектелген.  

 

Начар  уккан жана укпай калган  балдардын арасында өзгөчө 

топ соматикалык оорулар менен жабыркаган (вест ибулятордук 

аппараттын оорулары, тубаса жүрөк оорусу, бөйрөк оорулары, 

боор, ичеги -карын ооруларына жана ар кандай дене системасынын 
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башка  ооруулары менен жабыркаган балдар түзөт) балдардын бир 

тобу болуп саналат. Бул алардын өнүгүүсүн  татаалдаштырып, те з 

чарчоо, көӊүл буруу, эске тутуу, жүрүм -турумунун бузулууларына 

алып келип,  медициналык коррекция менен күнүмдүк турмушта 

жана сабактарда өзгөчө  режимди талап кылат. Бул балдарда   

физикалык жана психикалык чарчоо бар, алардын мүнөзүндө, 

мисалы, уялчаак, тартынчаактык, коркок,   сыяктуу сапаттар 

түзүлөт.  

Берилген   ылайыкташтырылган билим берүү программасы 

багытталган окуучулардын арасында   балдардын атайын тобу 

бөлүнөт,  алардын угуусун жоготуусу  кеби калыптанган  кезде 

пайда болгон бул -кеч укпай калган балдар .   Эрте укпай алган 

балдардан айырмаланып  булардын кеби нормалдуу угуу 

шарттарында калыптанат  жана сүйлөө угуу жабыркагандан кийин 

дагы сакталат.  Угуунун бузулуу  жана кептин сакталыш даражасы   

ар түрдүү болушу мүмкүн.  

 

Эгер угуунун бузулушу  атайын билим берүү колдоосу менен 

коштолбосо, анда кептик өнүгүүсү  бузулуп баштайт. Бул 

балдардын оозеки баарлашуу көндүмдөрү бар. Кептин  тез 

жоголушу мектепке чейинки куракта болот, айрыкча,  2 -3 жашында 

угууну жоготуу укпай калгандар категориясынан  д үлөйлөр  

категориясына өтүүгө алып келиши мүмкүн. Акыркы он жылдыкта, 

угуусу оор начарлаган адамдардын категориясында  кохлеардык 

имплантация боюнча операцияга  дуушар болгон балдардын  тобу 

бөлүнөт, алардын саны азыркы этапта өсүп жатат.  

Имплантацияга дуушар болгон  балдар менен кырдаалдын 

өзгөчөлүгү, алардын коомдук жана психологиялык абалы  

операциядан кийинки  калыбына  келтирүү  ичинде үч жолу өзгөрүп 
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турат. Сүйлөө процессорун   бириктирген учурга чейин белгиленген 

классификацияга  ылайык бала дүлөй, уг уунун оор жоготуусу 

менен, укпай калган бала  болуп мүнөздөлөт.  

 

Сүйлөө процессорун   бириктирген учурдан кийин,  угуунун 

абалы түздөлөт, ийгиликтүү операция болгон балдар 30 -40 дБнын  

үндү  сезет, бул эл аралык классификацияга ылайык жеӊил 

кереӊдикке (1 -даража) туура келет. Балдардын  статусу өзгөрөт. 

Алар  үн сигналдарын ишенимдүү сезе алат, кептик эмес  үндөрдү 

кабыл алышат  жана аларга жооп бере алат. Бирок, бала, турмушта  

өзүн дүлөй адам катары эле алып жүрөт, угууну  жоготуу  

шартында мурда пайда болгон көндүмдөрдүн негизинде   жашоо  

улантат.  

 

Ал үчүн дагы эле көрүү таянычтары, жана сүйлөөнү кабылдоо 

жана байланыш үчүн кадимки каражаттар маанилүү: эринден окуу, 

жазуу кеби, дактилология, кинестетикалык тил.    Реабилитациянын   

баштапкы стадиясын  аяктаганга чейин, б.а.  баланын жакындары 

менен    табигый жол менен тыгыз менен  баарлаша алган убакытка 

чейин, ал атайын (өтүү) статусун сактап калат. Реабилитациянын  

баштапкы этабы ийгиликтүү аяктагандын белгиси   кохлеардык 

имплантантты менен бала баарлашуунун табигый өнүгүү жолуна 

түшкөнү  билдирет жана анын статусу кайра өзгөрөт  - ал башкалар 

менен өз ара аракеттенүүсүн   жана  өзүн уккан адамдардай алып 

жүрө баштайт, жана күндөлүк үй турмушунда табигый жүрүм -

турумун ("уккан") көрсөтүп баштайт. Кохлеардык  имплантанты бар 

балдарга билим жолун тандоо, анын чыныгы коомдук жана 

психологиялык абалы тактыгына жараша болот. Операцияга  чейин 

бузулуунун  даражасы,   мүнөзү,  угууну жоготуу убатысы  
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угуупротездөө мөөнөтү жана мүнөзү, жана анын натыйжалуулугу, 

мурдагы билим берүү жана окутуу шарттары, орто бузулуулардын 

бардыгы бааланат. Процессор кошулгандан кийин   баланын угуу 

абалы өзгөрөт жана теӊделет,   Ошон  үчүн баарлашуунун 

вербалдык жана вербалдык эмес  өнүгүүсү,   сезүү мүнөздөмөсү 

маанилүү    болуп саналат.  

 

Кеч укпай калган балдар жөнүндө белгилей кетчү маанилүү 

нерсе,  бул бала эгер өнүгүүсүндө кошумча айкын бузулуулар жок 

болсо  кохлеардык имплант кою боюнча операциядан кийин, кеч 

укпай калган бала  1 -3 айдын ичинде вербалдык баарлашуу 

мүмкүнчүлүгүн калыбына келтирет. Бул учурда кепти жоготуу  

процесси токтотулат (  көп учурда алдын алынат) .  

 

Ошентип, инклюзивдик билим берүү мейкиндигинде окуган  

кеч укпай калган жана начар укан  балдар,  курамы боюнча  бир 

өӊчөй эмес жана  ар түрдүү топ:  

  кеч укпай калган жана начар уккан  балдар, булардын  

кептик жана жалпы өнүгүү деӊгээли   жаш курагы   

нормага жакын, буга эрте көрсөтүлгөн   медициналык -

психологиялык -педагогикалык жардам жана сапаттуу 

мектепке чейинки билим берүү,   курдаштары менен 

сүйлөшүү жакшы тажрыйбасы, өзгөчө психологиялык  

коштоонун жардамы менен уккан курдаштарынын 

чөйрөсүндө  менен ошондой эле   календардык мөөнөттө,  

билим ала алышат;  

  кеч укпай калган жана начар уккан  балдар, булар    эч 

кандай кошумча ден соолук чектөөлөр үнө  ээ эмес,   уккан 

курдаштарына  окшогон  билимди,  жөндөмдүүлүктөрү  
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жана атайын билим алуу муктаждыктарына ылайык 

узартылган  календардык мөөнөттө БББ 

ылайыкташтырылган  билим берүү программасы боюнча 

ала алышат.   

  кошумча ден соолук чектөөлөрүнө ээ бо лгон 

(интеллектуалдык бузулуулары бар) кеч укпай калган 

жана начар уккан  балдар, булардын  билим алуусу 

жөндөмдүүлүктөрү жана атайын билим алуу 

муктаждыктарына тийиштүү тандоолордун негизинде, 

узартылган мөөнөттө жүзөгө ашырылат жана  мазмуну 

жана акыркы   жетишкендиктери жыйынтыгы боюнча  эч 

кандай кошумча ден соолук чектөөлөрүнө ээ эмес кеч 

укпай калган жана начар уккан  алардын  курдаштарына   

дал келбейт;  

  интеллектуалдык (орто, оор,  тереӊ) жана   өнүгүүсүнүн 

көптөгөн тереӊ бузулуулары  бар кеч укпай к алган жана 

начар уккан  балдар, булар өзгөчө  жалпы жана атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен түзүлгөн 

жеке өнүктүрүү программаларынын негизинде  билим 

алышат.  

 Кеч укпай калган жана начар уккан балдар үчүн БББ 

ылайыкташтырылган  билим берүү программасы  мектепке кирген 

учурда  фразалык кеби бар  жана жеке  угуучу аппараттар менен 

тааныш сөздүк материалды    кабыл ала алышкан дүлөй балдар үчүн 

жана натыйжалуу болушу мүмкүн.  

Ар  түрдүү категориядагы угуусу начар  балдардын атайын 

билим алуу  муктаждыктары ар түрдүү  жана окутуу процессин 

куруунун өзгөчө логикалык түзүмүн аныктайт жана билим берүүнүн 

мазмунунда чагылдырылат.  
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  ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ МЕНЕН  

ИШТЕГЕН КЕЧ УКПАЙ КАЛГАН ЖАНА НАЧАР УККАН  

ОКУУЧУЛАР   ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ 

БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН 

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ   

(ВАРИАНТ 2.1)  

2.1. Максаттуу бөлүм  

2.1.1. Түшүндүрмө кат  

 

Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар үчүн   

башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасына жалпы мамилелер 

жана принциптери  Жалпы жоболор 1 - бөлүмүндө көрсөтүлгөн.   

Кеч укпай калган жана начар уккан  оку учулар үчүн   

башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын жалпы 

мүнөздөмөсү  

Вариант 2.1. кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар  

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары, жыйынтык 

жетишкендиктери  боюнча  бирдей, алар  менен бир чөйрөдө, бирдей 

календардык мөөнөттө (1 -4- класстар) билим ала алат деп 

болжолдойт.  Бул окуучу  жалпы билим берүү  (класста угуусу 

бузулган экиден ашык эмес бала)  агымына (инклюзияга) кошула 

алат.    Инклюзивдик мектепте окуган  Кеч укпай калган жана начар 

уккан  окуучулар окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын ишке ашыруу максаты  —    Кеч укпай 
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калган жана начар уккан    окуучулардын ден  соолук 

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары менен бир чөйрөдө 

бирдей мөөнөттө, жыйынтык жетишкендиктери боюнча  

мамлекеттик билим берүү стандартында аныкталган (мындан ары - 

БЖБ МББС) талаптарга ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте 

окуган  бул категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү 

керектөөлөрүн эске алуу менен,  сапаттуу билим алуусун 

камсыздоо  аркылуу мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарын аткаруу.      

Угуусу бузулган балдарды  жалпы билим берүүчү  мектепте 

окутууда  мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын  милдеттүү 

түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык 

колдоосу зарыл. Атайын  колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр 

болуп саналат: угуусу начар окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын канааттандыруу; окут уунун  негизги мазмунун 

өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; кептин тыбыш айтуу 

жагын жана көрүп кабыл алуу  менен угуп кабыл алууну өнүктүрүү; 

күнүмдүк жашоодо жана окуу, таанып билүү процессинде  

сакталган анализаторлорду жана  ишмердүүлүктүн  толуктоочу 

жолдорун өнүктүрүү;  

таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгүн   өрчүшүнүн камсыз 

кылуу үчүн окуучулардын  кептик мүмкүнчүлүктөрүн 

калыптандыруу жана аларды активдүү пайдалануу ыктарын 

өнүктүрүү;  

Психологиялык -педагогикалык колдоо: окуучулардын  таанып -

билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн окуучулардын ЖББ БББЫБПты   

өздөштүрүүдө терс таасирин минималдаштыруу,    баланын 

мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата -энелер 
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ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;   класстагы жайлуу 

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жан а инсан аралык конфликттерди 

жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш 

алып баруу;  

 жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз 

карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү, 

өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз к арандысыздыгы үчүн 

умтулуу (билим берүү жана күнүмдүк маселелер боюнча)  

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик эмес каражаттарды 

туура колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.  

БЖББ  БЫБПтын түзүмүнө милдеттүү  түрдө  угуукептик 

өнүгүүнү  коррекциялоого,  коммуникативдик  тоскоолдуктарды 

жоюу боюнча жана БЖББ  БЫБПты өздөштүрүүнү колдоого 

багытталган  Коррекциялык иштин программасын камтыйт.  

Коррекциялык иштин программасы  Кеч укпай калган жана 

начар уккан окуучулардын  жалпы   билим берүүчү  мектепте били м 

алуудагы  атайын муктаждыктарын   эске алууну окуу процессин  

жекелештирүү жана айырмалоо аркылуу камсыз кылат.  

Түзөтүү (коррекциялык)  ишинин   программасы   камсыз 

кылууга тийиш:  

•  Кеч укпай калган жана начар уккан   окуучулардын жекече 

психикалык өзгөчөлүктөрүн, угуунун  начарлашын, кептик өнүгүү  

денгээли  менен шартталган   атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

• жекече психофизиологиялык өзгөчөлүктөрүн эске жана  

алардын жеке мүмкүнчүлүктөрүн  эске алуу менен Кеч укпай 



343 
 

калган жана начар уккан окуучулар  үчүн жеке багытталган 

психологиялык, медициналык жана билим берүү жардамын 

(психологиялык -медициналык-педагогикалык кенешменин  сунушу 

боюнча) ишке ашыруу;  

• угуусу бузулган балдардын билим берүү уюмунун негизги 

билим берүү программасын   өздөштүрүү  жана аларды жалпы  

билим берүү уюмуна  киргизүү/интеграциялоо   мүмкүнчүлүгү;  

• Кеч укпай калган жана начар уккан    окуучулардын,  

алардын өз мүмкүнчүлүктөрү  жана чектөөлөр жөнүндө өз убагында 

тийиштүү ой-өнүгүү мүмкүнчүлүгү, өмүр -колдоо үчүн абдан 

муктаждыгы, мектепте болуу үчүн атайын шарттарды түзүү 

жөнүндө улуу муун жана курдаштары менен байланыш түзүүгө 

жөндөмдүүлүк, окутууну уюштуруу, алардын муктаждыктары жана 

укуктары;  

• угуусу начар окуучулардын күнүмдүк турмушта колдонулган 

коомдук жана жашоо көндүмдөрү өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүгүн 

изилдөө; баарлашуу көндүмдөрү;  

 дүйнө сүрөтү жана анын убакыттык -мейкиндик уюшулушунун 

сезүү; өзүнүн коомдук чөйрөгө жана жаш -курагына ылайыктуу 

баалуулуктарды жана коомдук ролун түшүнүүнү өнүктүрүү;  

• негизги билим берүү программасын өздөштүрүү үчүн атайын 

камсыз кылууну жүзөгө ашыруу.  

Программанын максаты - укпай калган жана начар уккан    

окуучулардын башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү 

программасын өздөштүрүүгө   ар тараптуу  көмөк көрсөтүү,  жеке 

физиалык жана (же) психикалык өнүгүшүндө жетишсиздигин 
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коррекциялоо,  жашоого маанилүү ыйгарымдарын өнүктүрүү, уккан 

курдаштарынын чөйрөсүнө аралаштыруу.  

ББ Уюм тарабынан  Кеч укпай калган жана начар уккан  

окуучулар үчүн   БЖББ БЫББП  иштеп чыгууда жана иш ке 

ашырууда  алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн төмөнкү 

негизги милдеттерди карайт:  

  Кеч укпай калган жана начар уккан    окуучулардын атайын 

билим берүү керектөөлөрүн    ишке ашыруу үчүн жагымдуу 

шарттарды түзүү;  

  Башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү 

программасын өздөштүрүү боюнча түзөтүү жардамды 

уюштуруу;  

  мектеп окуучуларынын ден соолугунун чектөөлөрүнүн 

мүнөздөмөлөрүнө ылайык атайын чөйрөнү уюштуруу;  

  Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулардын жашоо 

ыйгарымдарынын толук  калыптанышына атайын  

психологиялык жана педагогикалык көмөк көрсөтүү;  

  Угуусу  бузулган  окуучулардын ата -энелерин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүн) үчүн насаатчылык жана усулдук жардам менен 

камсыз кылуу.  

Инклюзивдик   билим берүү алкагында төмөнкү принциптер 

коюлган:  

  окуучулардын типологиялык жана жеке билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу;  

  баланын кызыкчылыктарын сактоо;  

  кеч укпай калган жана начар уккан    окуучулардын  

өнүгүү  өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу, ошондой эле 
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балдардын маселелери менен иш алып барууда, бардык 

адистердин катышуусу,  кызматташтык жана макулдашуу 

боюнча комплекстүү мамиле; билим берүү процессинде 

бардык катышуучулардын    катышуусу;   

  Кеч укпай калган жана начар уккан    окуучулардын   

инсан катары калыптанышынын коомдук себептерин эске 

алуу;  

  билим, окутуу кырдаалды пайда болгон көндүмдөрдү 

жана мамилелери, турмуштук учурларга    өткөрүп берүү 

,  бул өз алдынча жашоосу үчүн   даярдыгын камсыз 

кылат;  

  ар бир кеч укпай калган жана начар уккан   окуучулардын 

анын курагына жана жекече мүнөздөмөлөрүнө,  атайын 

билим берүү керектөөлөрүнө   ылайык жагымдуу коомдук   

өнүктүрүү жана окутуу кырдаалын   түзүү;  

  кеп практикасын максималдуу байытуу;  

  кеч укпай калган жана начар уккан      окутуунун  

толуктоочу  багытын окуучулардын сенсордук базасы 

менен  биримдикте  өнүктүрүү;  

  кеч укпай калган жана начар уккан    окуучулардын 

кадимкидей уккан курдаштары менен  өз ара 

аракеттенүүсү;  

  кеч укпай калган жана начар уккан    окуучулардын 

коомдук-маданий ченемдерге, коомдук жана мамлекеттик,  

үй-бүлөлүк каада-салттарга кошуу.  
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2.1.2. Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулардын жалпы 

башталгыч билим берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган 

жалпы билим берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   

күтүлгөн  натыйжалары  

 Кеч укпай калган жана начар уккан    окуучулардын жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын   (мындан ары - БЖБ 

БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн   жалпы  натыйжасы болуп толук кандуу 

негизги базалык билим берүү, коомдук (жашоо) ыйгарымдарын  

өнүктүрүү  болуш керек.  

       Түзөтүү иштеринин программасын  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары  боюнча талаптар   камтыйт:  

3) негизги жалпы билим берүү программасынын негизги 

багыттарын өздөштүрүү  

4)   окуучулардын коомдук (жашоо) ыйгарымдарын    

өздөштүрүү . 

 

Күтүлгөн  натыйжалар : 

  күндөлүк турмушунда өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгынын прогресси;  

    мектепке өз алдынчалуулугу жана көз карандысыздыгынын 

прогресси (бала сабакка өз иш ордун даярдаганды жана 

сабактан кийин   аны тазалаганды, кийимин алмаштырганды, 

сумкасына буюмдарын чогултканды, ж.б.,  чоӊ кишилерге 

кайрылбастан даярдай алат).  

     үй  жашоого байланыштуу элестөөлөрү; ар кандай күнүмдүк 

иштерге кошулуу жөндөмдүүлүгү, активдүү катышуу, үй 

иштери үчүн жоопкерчиликти алуу;  
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   күнүмдүк тиричилик иштерине катышуу үчүн түшүнүктөргө 

ошондой эле, жетиштүү сөз байлыгына ээ;  

   мектеп жашоосуна байланыштуу элестөөлөрү; мектеп  

мейкиндигинде багыт алуу жөндөмдүүлүгү,   кыйынчылык 

учурунда жардам сурап кайрылуу, сабактардын 

жүгүртмөсүндө багыт алуу ;  

    күнүмдүк окуу иштерине кошулуу боюнча ыктар,   алына 

жараша  катышуу, жоопкерчиликти өзүнө алуу. Бул багы тта 

баланын прогресси:  

   күн сайын мектеп иштерине иштерине катышуу үчүн 

түшүнүктөргө ошондой эле, жетиштүү сөз байлыгына, 

аныктамаларга ээ (  кичи пейилдикке, айтчы мага бул бөлмө 

кайда?  Айтчы мага, азыр кайсы сабак болот? .. . ;  Айткылачы,   

мен бул….. үчүн жооптуу болгум  келет .. .  Мен жууй алам .. . ,  

мен .. .  сага жардам болсун, анткени мен .. .  алууга даяр);  

  балдарга майрам даярдоого жана өткөрүүгө катышуу үчүн 

умтулуу, бул багытта прогресс;  

 жамааттык иштин жалпы катышуу үчүн алардын тийиштүү 

оозеки жөндөмдөрүн  жана чектөөлөрдү баа берүү жөндөмү,  

чынында эле балдардын бул тобунун талаптарына ылайык 

аткара алчу катышуу үлүшүн (жумуш, иш, тапшырма), тандап 

алуу;  

  майрам  өткөрүүгө катышуу үчүн кептин жетиштүү запасына 

жана аныктамаларга ээ (мага…… даярдоого  жана өткөрүүгө, 

катышууга, жооптуу болууга уруксат беринизчи,  сураныч .. .  

мен апама жардам бере турган болсо кыла алам,   мен   муну 

….. менен жасай алам,   Мен .. .    кыла алам, мен жардам бере 

алам .   мен жакшы ырдай албайм, анткени мен музыканы 
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жакшы уга албайм,   ,  бирок мен .. .  алганы кантип билем. Мен 

майрамдык көркөмдөөгө катышкым келет).  

      Баарлашууну  максатка жетүү каражаты катары колдонуу 

менен тез  арада күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү мүмкүнчүлүгү 

(оозеки эмес, оозеки);  

   маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин билдирүү, 

суроо-талап, каалоо, коркуу, суроо берүү, маекти токтотуу   

жөндөмдүүлүгү;  

    туура баш тартууну, ошондой эле таарыныч, ыраазычылык, 

боорукердик,   ж.б. билдирүү мүмкүнчүлүгү;  

    маектешинен маалымат алуу  жана тактоо мүмкү нчүлүгү. Өз  

сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;  

    баарлашуу каражаттарын тандоодо,   өзгөрүү ийилчээктик 

көрсөтүп, баарлашуу учурунда натыйжалуу сүйлөө үлгүлөрүн 

пайдалануу, калыптардын, оозеки сүйлөө мүнөздүү (темасында 

пикир бар болсо);  

  билим алууда кыйынчылыктар болгондо мугалимден сурап 

билүү, өзгөчө жардам сурап кайрылуу,  (  мен башка жерге 

олтурсам болобу, мен көрө албай жатам,   суранам,   көргөн 

жокмун,  түшүнгөн жокмун,   ошондуктан …….) .;  

    баарлашуунун оор учурларын курдаштарын ан жана 

чоӊдордон жардам сурап билүүнү;  

  курдаштары менен талашта жүрүм -турумдун жөнөкөй  

көндүмдөрүн өздөштүрүү  (кимдир бирөөнүн көз карашын 

сыйлоо, көз карашын билдирүү) билүүсү;  

  туура баш тартууну, ошондой эле таарыныч, ыраазычылык, 

боорукердик,   ж.б. билдирүү, (жок, кечиресиз, сага 

ыраазычылык билдирем, мен кечирим сурайм мүмкүн эмес, 
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бирок, мен үчүн бул жагымсыз, анткени .. .  сени аябай 

сыйлайм, сиздерге абдан ыраазыбыз, Сиз абдан пайдалуу /  

жардам болгонуна рахмат, мен кечирим сурайм болобу сага 

жардам бериш үчүн бир нерсе. Мен кечиресиз бул менин апам 

нерсе, сен, чын жүрөктөн кечирим сурайбыз /  силерге 

чындыкты айтып коёюн, ал болушу мүмкүн эмес, мен эмесмин, 

бирок, өзгөртүүгө мүмкүн эмес, анткени, мен үчүн бул өтө 

кымбат, мындай белегин кабыл албайт,  ж.б. . .  

  жемиштүү сүйлөө ыктарын  колдонуп, маектешинен маалымат 

алуу жана тактоо, байланыш абалына жараша жооп берүү, 

ачык-айкын жана так түрдө ойду жеткире билүү. (Кайра, 

суранам, Мен абдан сиз ,?  Мен барбы эмнени / Сиз .. .  силерди 

эч качан таанычу /  сиз  /  айтканды түшүнгөн жокмун, уккан 

жокмун). Сезимдерин  билдирүүнүн маданий түрлөрүн 

калыптандыруу;  

  өз  сөзүнүн дааналыгын жана адамдар аны түшүнүп угуу 

мүмкүнчүлүгүн берүү. Маектешинин анын сөзүн түшүндүбү, 

жокпу, текшерип туруу жөндөмү (ал жетиштүү такпы же 

жокпу);  

  жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү, 

(сүйлөгөнүм түшүнүктүүбү? Кайталайынбы? эгер менин 

айтканым  түшүнүксүз болсо билдирип койчу албетте  мага 

сураныч?;  

  Угуу жөндөмдүүлүгү начар адамдардын бири -бири  менен 

баарлашуусунун өзгөчө   жолдорун өздөштүрүү;  

  жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү, 

(сүйлөгөнүм түшүнүктүүбү? Кайталайынбы? эгер менин 

айтканым  түшүнүксүз болсо билдирип койчу албетте  мага 

сураныч?;  
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    Угуу жөндөмдүүлүгү начар адамдардын бири -бири  менен 

баарлашуусунун өзгөчө  жолдорун өздөштүрүү;  

   Баарлашууну  максатка жетүү каражаты катары колдонуу 

кырдаалдардын санын көбөйтүү.  

   өзү  үчүн жана башкалар үчүн да коркунуч/коопсуздук 

жагынан баланын күндөлүк жүрүм -шайкештиги; объектини 

жана айлана-чөйрөнү коргоо;  

  өзү  жана башкалар үчүн, алардын иш -аракетинин натыйжасы 

кандай болорун алдын ала билүүнү;  

    Коркунучту  билдирүүчү белгилер, сөз айкаштарын жана 

аныктамалардын   маанисин  түшүнүү жана маанисине    

ылайык иш-аракет кылуу ( жашоо үчүн коркунуч,  сак болгула ,  

тайгак, сак болгула муз сыныктары, ушул жерде сууга түшүүгө 

тыюу салынат; ж.б.) .;  

   буюмдарды өз кызматына ылайык нерселерди колдонуу, 

кабыл алынган   абалдын тартибине жана мүнөзүнө жараша;  

  мектеп жана үйдөн тышкары тааныш жерлерди топтоо жана 

кеңейтүү:  короо, бакча, токой, парк, дарыя, шаардык жана 

өлкөнүн кооз, ж.б. баланын күнүмдүк жашоосуна аларды  

кошуу;.  

  өз  байкоолорун,  пикирлерин, иштерин, билдирүү үчүн 

жетиштүү сөз айкаштарына  жана аныктамаларга,  ээ болуу;  

   дүйнө кубулуштары менен байланышкан  жеке тажрыйба 

топтоо, мейкиндик жана убакытта аларды уюштуруу;  

  үй-бүлөдө жана мектепте өз жашоо мүнөзү жана тартибин  

түзүүгө жөндөмдүү, ушул түшүнүк менен ылайык жашоого 

аракет кылуу (кир бут кийимин жууп,  жайдын аптаптуу 

күндөрү, жол басып өткөндөн кийин, душка түшүү, ж.б.);  
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  үй-бүлөдө жана мектепте өз жашоосунун коомдук тартипти 

жана жол менен мамиле түзүү, бул үчүн жооп берүүгө 

жөндөмдүү;  

  жеке тажрыйба өткөрүп берүү үчүн сөз жана аныктамалар 

жетиштүү байлыгын сактоо, курчап турган дүйнөдө болуп 

жаткан окуялардменен өз ара мамилеси;  

  баланын кызыгуусун, байкагычтыгын, жаңыларды байкоо 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, чоӊдор менен биргелешкен 

илимий-изилдөө ишине кошулуу;  

   дүйнө менен өз ара аракеттенүүсүн активдештирүү, өз 

жыйынтыктуулугун  түшүнүү;  

  чоӊдор жана курдаштары менен биргелешкен илимий -изилдөө 

ишине кошулуу үчүн жетиштүү сөз айкаштарын жана 

аныктамаларын өздөштүрүү;  

  пикирлерин, байкоолорун, корутундуларды  башка а дамдар 

түшүнө тургандай кылып жеткирүүгө жөндөмдүү;  

  жеке турмуштук тажрыйбасына жана   башкаларды кошуу 

жөндөмүнө ээ болуу, башка адамдар менен жаркын элестери, 

пландары, эскерүүлөрү, тажрыйбасы менен алмашуу үчүн 

жөндөмү, жетиштүү   сөз айкаштарын жана аныктамаларына ээ 

болуу.  

  ар кандай коомдук кырдаалдар ар кандай жаштагы балдар 

жана  кишилер  менен жүрүш-туруш эрежелеринин (алардын 

коомдук орду) таанып билүү жана: жакын үй -бүлө мүчөлөрү 

менен; мектептин мугалимдери жана окуучулары менен; 

чоочундардын коомдук транспортто, чачтарачтар менен, театр, 

кино, дүкөндө, кезекте, оозеки байланыш боюнча сүйлөө 

этикеттин эрежелерин, колдонуу;  
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  ар кандай коомдук кырдаалдарда ар кандай коомдук макамы 

бар адамдар менен өз ара аракеттенүү үчүн  оозеки кепти 

пайдалануу (кечиресиз, сизге мүмкүнбү, м ен сизге тоскоол 

болбоймунбу, мүмкүн? Суранам, мен .. .  жана башкалар);  

  тийиштүү баарлашкан кырдаалга ылайык сүйлөө каражаттарын 

колдоно билүү. Маектешинин  статусуна ылайык сүйлөө, 

кебинде   "сиз" же "сен" кайрылууну туура пайдалануу;  

  белгилүү бир жагдайды эске алуу менен үндүн ар кандай 

ыргагын колдоно билүү.  

  балага тийиштүү жалпы чөйрөдө коомдук ырым -жырымдарды 

туура пайдалана билгендик, жаш курагына ылайык, 

маектешинин жакындыгы жана коомдук статусуна ылайык 

маек түзө жана сүйлөшө билүү, өздөрүнө туура көӊүл буруу 

жөндөмдүүлүгү, керексиз байланыштан баш тартуу, өз 

сезимдерин билдирүү: таарыныч, ыраазычылык боорукердик, 

ниет, өтүнүч, коркуу жана башкалар.  

  демилгени колго алып, баарлашууну туура орнотуу жана 

чектөө;  

  өзүлөрүнүн  сезимдери, коомдук байланыш кырдаалдын 

тиешелүүлүгүнө жараша кеп түрлөрүн колдонуу 

мүмкүнчүлүгү . 

 

 

2.1.3.  Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулардын                         

башталгыч билим берүү  боюнча жалпы  билим 

берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасын 

өздөштүрүүнүн күтүлгөн жыйынтыктарына жетүүсүн 

баалоо системасы   
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Күтүлгөн  натыйжалардын мүнөздөмөсү инклюзивдик билим 

берүүнүн бардык компоненттеринин  биримдигинде гана   берилет, 

ал тургай, айрым саптардын өздөштүрүүсүнүн жыйынтыктарын 

карап чыгуу дагы туура эмес, себеби алардын суммасы угуусу  

бузулган балдардын коомдук өнүгүүсүнүн жалпы динамикасын да,   

билим берүүнүн сапатын да чагылдыра албайт.  

Күтүлүүчү натыйжалар билим берүүнүн компоненттерин өз ара 

чагылдырган бир бүтүн  мүнөздөмөнү түзөт: окуучулар   билим 

берүүнүн  бул этабында кандай билимдерге ээ болушу керек;  

Ал иш жүзүндө ээ болгон билимдердин жана көндүмдөрдүн   

кайсынысын канчалык жигердүү, жетиштүү жана өз алдынча 

колдоно алат жана колдонуш  керек;  

Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулардын  "Чет тили",   

"Эне тили", "Музыкалык билим берүү"  бөлүмдөрү боюнча базалык 

билим берүү программасынын мазмуну  өздөштүрүүдө  м үмкүн  

болгон  жетишпестиги угуусу бузулган  баланын ден соолугунун 

өзгөчөлүктөрүнө  байланыштуу, жана аттестацияланбай калышы 

үчүн негиз болуп саналбайт.  

  

 

2.2. Мазмундуу бөлүк  

2.2.1. Коррекциялык иштин программасынын мазмуну жана 

багыттары   

Коррекциялык иштин   мазмуну жана багыттары  

Башталгыч билим берүү баскычында  коррекциялык иштин 

программасын,  билим берүү уюму тарабынан Мамлекеттик   билим 

берүү стандартына ылайык жана бо лжолдуу Программаны эске алуу 

менен бекитилет.  
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 Коррекциялык - өнүктүрүүчү иш- окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону; комплекстүү  психологиялык -педагогикалык коштоонун  

жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  ишке а шыруу ар бир   укпай 

калган жана начар уккан окуучунун   өзгөчөлүктөрүн жана 

өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, 

анын ичинде кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү 

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;    

о.э. негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун 

өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн өнүктү рүү,  балдар жана 

кишилер менен  инсан  аралык  мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;  

атайын (коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) 

өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну  

өнүктүрүүгө  багытталган сабактарды өткөрүү;  

билим берүү жараянынын бардык катышуучуларын  билим 

берүү жана сабактан тышкаркы иш -чараларды, окуучулардын 

башталгыч билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын ө здөштүрүүдөгү  

жетишкендиктерин  эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү 

боюнча, билим берүү уюмунда угуусу бузулган жана  угуусу 

нормалдуу балдар менен алардын ата-энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер үчүн  психологиялык жактан бейпил 

айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттарын белгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  
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Мугалим-дефектологдун  (сурдопедагогдун) түзөтүү -

өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана формалары.   Сурдопедагогдун  

түзөтүү-өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана формалары,  негизинен 

окуучуларды тилге окутууга,  кептик ишмердигин, кептик 

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган.  

 

Сабактар жекече   өткөрүлөт.  

 

Психологдун түзөтүү -өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана 

формалары  балдардын инсандык, интеллектуалдык жана психо -

эмоционалдык  өнүгүшүнүн диагностикасын;  эс тутумунун, көӊүл  

буруусун, ой жүгүртүүсүн, сезимдерин жана эркиндеги 

кемчиликтерди коррекциялоону,  билим берүү жараянынын 

катышуучуларына кеӊеш берүүнү камтыйт.  

 

Сабактар ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен, жеке жана чакан топтордо, ошондой эле маектешүү, тренинг 

жана башка түрлөрүндө өткөрүлөт.  

  Социалдык педагогдун  түзөтүү -өнүктүрүүчү  ишинин мазмуну 

жана формалары:   

 үй-бүлө жана үй -бүлөлүк мамилелердин коомдук шарттарын 

аныктоо;  

  билим берүү уюмунун жана үй -бүлөлүк мамилелер, топтор 

аралык мамилелердин  туура аракеттенүүсүнүнө көмөктөшүү;  

  коомдук өз ара аракеттенүү, юридикалык жан а коомдук 

маселелер боюнча ата -энелерге кеӊеш берүү, тобокел топтун 

окуучуларынын үй -бүлөлөрү менен иштөө,  кесипке багыт 

берүү жана башка иш -чараларга катышат.  
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Сабактар ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен, жеке жана чакан топтордо, ошондо й эле маектешүү, тренинг 

жана башка түрлөрүндө өткөрүлөт.  

Угуусу бузулган окуучунун жана анын үй-бүлөсү менен   

системалуу  өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү, 

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө  ашырылат.  

 

6.   Диагностикалык иш   укпай калган жана начар уккан 

окуучулардын  жекече өзгөчө билим алуу муктаждыктарын,  өнүгүү 

динамикасын,  негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун 

өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө 

тарбиялоо шарттарын аныктоо максатында комплекстүү изилдөөнү 

жүргүзүүнү камтыйт. талдоо жүргүзүү  боюнча коррекциялык -

өнүктүрүүчү иштин  ийгилигинин анализи  жүргүзүлүп  жана аны 

окуучулардын муктаждыгына, алардын ата -энесинин каалоосуна 

жараша өзгөртүү ишке ашырылат.  

 

Диагностикалык иш    кеч укпай калган жана начар уккан  ар 

бир окуучуну  ар түрдүү  адистер тарабынан (мугалим, мугалим -

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер) 

комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.  

 Мугалим (педагог):  балдар  өздөштүргөн билим, көндүм жана  

ыктарды аныктайт;  окутууда алар туш болгон кый ынчылыктарды 

жана бул кыйынчылыктардан арылуу  шарттарын   ачып берет; жеке  

инсандык өзгөчөлүктөрүн, ар кандай кырдаалда жүрүм -

ылайыктуулугун белгилейт. Оор учурларда, мугалим себебин 

түшүндүрө албаса жана каалаган жыйынтыктарга  жете албаса, ал 
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адистердин (психолог, мугалим -дефектологго, психоневрологго) 

кайрылат.  

 

Мугалим-дефектолог  (сурдопедагог ) сурдопедагогикалык   

диагностика ыкмаларын колдонуу аркылуу угуусу  бузулган  ар бир 

окуучунун өзгөчөлүгүн жана өнүгүү мүмкүнчүлүгүн, анын ичинде   

жалпы жана кеп өнүгүү даражасын изилдейт, угуу функциясынын 

абалын изилдейт, кептик угуу өнүгүү даражасын, сүйлөөнү көрүп -

угуу кабыл алуусун, анын тыбыштык жагын, оозеки баарлашуу  

мүмкүнчүлүктөрүн,  сурдопедагогикалык   ыкмалар аркылуу  жеке 

угуучу аппараттардын жана / же кохлеардык импланттардын    

иштөө режиминин тиешелүүлүгүн  окуучулардын угуу кептик 

өнүгүүсүн  эске алуу менен аныктап,  алардын билим алуу 

шарттарын, ар кандай оозеки кырдаалдарда оозеки тилин 

пайдалануу  зарылдыгын,   электрдик акустикалык каражаттарын 

курчап турган дүйнөнүн кептик эмес дабыштарын таанууда туура 

колдонуусун аныктайт; билим берүү жараянынын  бардык 

катышуучулары менен кеӊеш берүү   иш -чараларын жүргүзөт, анын 

ичинде уккан балдарга дагы,   эгерде зарыл болсо  кайталанган 

аудиологиялык  текшерүүгө сурдологиялык кабинетке (центрге) 

кеӊешке багыттайт.  

 

Педагог - психолог :  кеч укпай калган жана начар уккан  ар бир 

окуучуну  текшерүүнүн тиешелүү милдеттерине жана окуучулардын 

өзгөчөлүктөрүнө ылайык  ыкмаларды колдонуу менен 

психологиялык изилдөө жүргүзүп, изилдөө жыйынтыктарын талдап,  

анын негизинде билим берүү процессинин бардык катышуучулары 

үчүн  сунуштарды  иштеп чыгат, зарыл болсо, түзөтүүнүн  мазмуну 

жана  аны  уюштуруу жөнүндө сунуштарды. Түрдүү татаал 
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диагностикалык учурларда кайталанган изилдөө жүргүзөт жана /  же 

тиешелүү уюмдарга   изилдөөгө  багыттайт. Окуучуну комплекстүү 

психологиялык-билим берүү жана коомдук -билим берүү  коштоо 

программасын   өнүктүрүүгө катышат. Зарыл болсо, окуучул арга 

жардам жана колдоону камсыз кылуу үчүн билим берүү уюмунун 

саламаттык сактоо кызматкерлерине кайрылат.  

Социалдык педагог :  коомдук- педагогикалык изилдөө жүргүзөт,   

укпай калган жана начар уккан    окуучулардын коомдук 

микрочөйрөсүн, үй -бүлөсүн изилдейт,   окуучулардын коомдук 

тобокелдигин аныктайт. эске алуу менен билим берүү бирдиктүү 

психологиялык, билим берүү жана коомдук -билим берүү колдоо 

программасын иштеп чыгууга катышат. Зарыл болсо, окуучуларга 

жардам жана колдоону камсыз кылуу үчүн бил им берүү уюмунун, 

башка уюмдардын,  бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине кайрылат.  

 

7.  Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:  билим берүүнүн   бардык 

катышуучуларынын анын ичинде, баланын ата -энесине тарбиялоо 

окутуу, өнүктүрүү суроолору менен иштөөнүн жалпы негизги 

багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген сунуштамаларды 

иштеп чыгуу;  

 окуучулар менен иш алып баруу боюнча жеке че багытталган 

ыкмалардын жана методдорду тандоо боюнча  психологиялык, 

медициналык жана педагогикалык колдоо мугалимдерине 

адистердин кеӊеш  берүүсүн;  

 түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана 

усулдарын тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш 

берүү;  
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 Маалыматтык-агартуучу иш  окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин 

жана курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -

энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт. 

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   

 

 мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

 маалыматтык такталарды, басылма жана башка 

материалдарды көркөмдөө;  

 мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  

 ата-энелердин элементардык психологиялык 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн агартуу иштерин 

жүргүзүү;  

 

 

8. Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй-бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 

багытталган. Психологиялык -педагогикалык иш баланын 

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле 

калыптандырууга көмөктү камтыйт; класста/мектепте ички 

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу 

боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз 

кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты 
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алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү  иштерде  ийгилик учурун 

камсыз кылуу.  

  

 

 

Программаны  ишке ашыруу   механизми.  

 Инклюзивдик билим берүүдө түзөтүүчү  иш программасын 

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин 

ортосунда өз ара аракеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн негиз 

болгон комплекстүү  дисциплина аралык ыкма жатат.  

 

Мындай мамиле уюштуруучулук -мазмундуу мүнөздөмөлөрү  

түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске алууну талап кылат: татаал 

(бардык адистер тарабынан  изилдөөнү: дарыгерлер, психологдор, 

мугалимдер) окуучуну изилдөө; ар тараптуу жана комплекстүү 

(таанып билүү ишин изилдөө, эмоционалдык эрк сферасы н, 

окуучулардын  жүрүм -турумун) окуучуну изилдөө.  

 

Түзөтүүчү  иштин     программасын ишке ашыруу үчүн адистер 

өз  ара аракеттеринин механизмин натыйжалуулугу негизинен 

коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша болот. 

Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй-бүлөнүн жооптуу билим 

берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды 

(мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана органдарга билдирет; 

майыптар жана ата -энелер бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, 

коомдук уюмдарды.  
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2.2. Мазмундуу бөлүк  

Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын. окуу предметтеринин, коррекциялык -өнүктүрүү  

курстарынын  программасын, социалдык -адептик өнүктүрүү, 

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону, 

сабактан тышкары ишмердүүлүктү калып тандыруу программасы  

(коррекциялык иштен тышкары)  толугу менен Башталгыч билим 

берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартка  туура келет.   

 

  2.3. Уюштуруу бөлүгү  

2.3.1. Окуу  планы  

Окуу  планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын  жана 

Базистик окуу планынын талаптарын ишке ашырууну   камсыз 

кылат.  

Түзөтүүчү иштин көлөмү жана мазмуну окуучулардын билим алуу  

муктаждыктарына жараша, жумасына 5 сааттан ашык эмес  

аныкталат.  

 

 

2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын  негизинде  

иштеген мектептерде  укпай калган жана начар уккан     

окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруу  шарттардын системасы.  
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 БЖББ БЫЖББПты башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу 

талаптарына ылайык (мындан ары - шарттардын системасы) 

стандарттын тиешелүү  талаптарынын негизинде иштелип чыккан 

жана инклюзивдик  идеялардын негизинде иштеген билим берүү 

уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга 

жетишүүнү камсыз кылат.  

 

  Шарттардын системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой 

эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу 

керек. Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон шарттардын 

сүрөттөлүшүн:  адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык 

(анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык колдоо); 

шарттардын системасынын абалын.  

Окуучулардын билим алуусуна коюлган шарттар  үчүн  

талаптар, БЖББ БЫЖББПты  ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү,  окуучулар, алардын ата -энелери үчүн ачыктыгын 

жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)   окуучулардын адеп -

ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, акыл -эс жана ден 

соолугун коргоого кепилдик берет.  
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Укпай  калган жана начар уккан  окуучулар  окуучулары үчүн 

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  

жалпы билим берүүчү программаны ишке ашыруунун  кадрдык  

шарттарына талаптар.  

 

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда педагогикалык 

кызматкерлердин  ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли 

тийиштүү кызмат орундарынын  квалификациялык 

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.  

 

Мугалим-дефектолог (сурдопедагог)  «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

 

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке  ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар сурдопедагогика жаатында  кайра 

даярдоодон өтүшү керек жана  кесиптик кайра даярдоо  жөнүндө 

диплом алыш керек.      

 

Педагогикалык кызматкерлери :  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,   дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  
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угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)     

жогорку кесиптик билими менен бирге   белгиленген үлгүдөгү  

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

  Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу 

жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна ээ, ал   

кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.  

  Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюмунун штаттык жүгүртмөгө 

кошулбаган медициналык жана башка уюмдардын адистери менен 

(дарыгер-сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед  

ж.б.)   медициналык отчетторду алуу жана андан аркы кароодон 

өткөрүү жөнүндө алардын ден соолугунун абалы, дарылоо 

параметрлери, хирургия, медициналык калыбына келтирүү; 

тууралоо (таяныч системасынын  бузулуулары бар балдар үчүн, окуу 

куралдарын жана кохлеардык имплантантты, айнектин, көркөм 

бузулуулар түзөөнүн башка каражаттары, ж.б.) аркылуу тандоо ж.б. 

суроолор боюнча кеӊешмелер уюштурулушу зарыл. Зарыл  болсо, 

тийиштүү далилдерди эске алуу менен, тармактык өз ара 

аракеттенүү алкагында ,  окуучуларды медициналык коштоо   ишке 

ашырылат.  
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Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен укпай калган жана начар уккан  ар бир 

окуучуга  мамлекеттик жана акысыз билим берүү   мамлекеттик 

кепилдиктер жана каржылык камсыз кылуу ББ каржылоо 

ченемдеринин негизинде жүзөгө ашырылат.  

 

Материалдык -техникалык  шарттар  

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайы к бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш 

алып барууну уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен 

толук    камсыз болушу керек.  

 

Маалыматтык колдоо көрсөтүү   укпай калган жана начар 

уккан  ар  бир окуучуну    зарыл болгон ченемдик укуктук базаны  

жана билим берүү жараянынын катышуучуларына  болжолдолгон 

мүнөздөмөлөрү боюнча билим берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.  

 

Заманбап маалыматтык -билим берүү  чөйрөсүнүн иштешине  

шарттар  түзүлүшү керек (флеш-тренажерлор, анын ичинде Wiki 

куралдары, санариптик видеоматериалдар), анын ичинде 

электрондук маалымат ресурстарды,  электрондук билим берүү 

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтомун, байланыш 
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технологияларын,   ар бир окуучуга ылайыкташтырылган  негизги 

билим берүү программасын өздөштүрүүдө жакшы жыйынтык 

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды 

колдонуу зарыл.  

Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын 

өзгөчөлүктөрүн  жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук 

жана билим  берүү интеграциялоонун айрым түрлөрү   болжолдолот. 

Бул адистердин ортосундагы жогорку  сапаттагы өз ара 

макулдашуунун милдеттүү талап кылат. Ошол жана башка 

адистерге өзгөчө психология жана  коррекциялык педагогика, анын 

ичинде санариптик китепканаларга,  порталдар менен сайттарга, 

аралыктык кенеш берүү, квалификациялуу адистердин  жеке 

пикирин алууга  кайрылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек. 

Ошондой эле, анын ичинде тармактык ресурстар жана 

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй -

бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу 

камсыз кылат.  

 

Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык -

техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:  

6)  начар уккан жана укпай калган окуучулардын  Стандартта 

белгиленген Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган 

негизги билим берүү программасын өздөштүрүү  

мүмкүнчүлүгүн;  

төмөнкү  шарттарды сактоону:  



367 
 

1)билим берүү процессинин санитардык-гигиеналык  

ченемдерин  (суу үчүн талаптар, канализация, жарык 

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);  

2)турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор, 

дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);  

3)коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу 

орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү, 

ж.б.) болушу;  

4)өрт  жана электр коопсуздугу;  

5)эмгекти коргоо боюнча талаптар;  

6)өз  убагында оңдоо мөөнөтү жана   көлөмү.  

7)окуу маалыматтарына, ББ уюмунун ички түзүмдүк   

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

  Начар  уккан жана кеч укпай калган балдар үчүн жеткиликтүү 

чөйрөнү  уюштуруу үчүн маанилүү шарт  болуп,  иш -класста же 

башка бөлмөдө окуучунун жайгашкан жеринде,  жамааттык   иш 

чараларды өткөрүүд,ө  атайын алачык же электрондук алып 

жүрүүчүлөрдөгү басылма түрүндө берилген маалыматтык 

тексттердин, билим жыйындарынын  күн тартиби боюнча кошумча 

маалыматтардын  кайталаган үндүк маалыматтарды,   бөлмөдө 

добуш деңгээлин контролдоо  болуп саналат;  

 

Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар 

бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде 

сурдотехникалык каражаттар менен,  ж.б. инвентарь менен начар 
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уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет үчүн 

каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары   менен камсыз 

болушу керек.  

Инклюзия шартында класстардын толуу даражасы 2  укпай 

калган жана начар уккан  окуучудан ашык  эмес. Класстын  жалпы 

толушу: 1 укпай калган жана начар уккан  окуучу  бар болсо  25тен 

ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу -  2 

укпай калган жана начар уккан     окуучу болсо, 20дан  ашык эмес 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү   чектелбеген окуучу.  

  

 

Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы   СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

  Чарчоонун  алдын алуу   максатында   иш жөндөмдүүлүгү 

оптималдуу болушу үчүн жумасына  1 жолу   шаршемби же 

бейшемби  күнү жеңилдетилген  окуу күнү   болушу керек.  

 Сабакта окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан башка 

класстарга  40 мүнөттөн ашпоого тийиш.  Сабактардын ортосундагы  

танапистин узактыгы 10 мүнөттөн  кем эмес.  

  Ар бир сабактын ортосунда  дене тарбия    мүнөттөрү  

өткөрүлүшү  зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө 

жана   дене калыбын коррекциялоого  багытталган.  Мындан 

тышкары, дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун    жандантууга 

жана чыңалуусун жоюш үчүн зарыл көнүгүүлөр киргизилет).   

Укпай  калган жана начар уккан  окуучуларды  психологиялык -

медициналык-педагогикалык   колдоо сабактарда жана сабактардан 

тышкары убакытта төмөнкү адистер тарабынан жүзөгө ашырылат: 
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мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо адистери (педиатр -

дарыгер, дарыгер –сурдолог,   медайым).  

Укпай  калган жана начар уккан   бала, окуу  күнү ичинде жана 

сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу 

аппаратын же кохлеардык имплантты жана аппаратты, же эки 

кохлеардык имплантты колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эс ке 

алуу менен); окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

жүрүшүндө зымсыз аппаратура колдонулат, мисалы, FM -системасы. 

балдар жана кишилер үчүн  жеке аппаратка   жана кохлеардык 

имплантантка  сарамжалдуулук менен мамиле жасоого мүмкүнчүлүк 

берет.  

Укпай  калган жана начар уккан  окуучунун  партасы,  бала отуруп   

мугалимдин   жана өз классташтарынын  жүзүн кө рө алган абалда 

турушу керек.  

 

Баланын  жумуш ордуна жарык жакшы  берилиши керек. 

Партадан   доскада жайгашкан маалыматка, маалымат  такталарына 

түздөн-түз эркин мүмкүнчүлүк керек.  

Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер  мугалимдин кошумча 

жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу   атайын 

турак орнотулушу зарыл.  

Окуу ордун  уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,  

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулардын 

бардыгы эске алынат. Көрүү  жөндөмдүүлүгү начар укпай  калган 

жана начар уккан  окуучунун  иш орду офтальмологтун 

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында 

бузулуулары бар укпай  калган жана начар уккан  окуучунун   иш 

орду   атайын жабдылган   болушу керек.  
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 Укпай  калган жана начар уккан  окуучунун    ата -энеси  

баланы жекече жана заманбап электр -акустикалык үн күчөткүч 

аппаратура менен  камсыз кылуусу  милдеттүү  шарт болуп саналат.  

заманбап санариптик  угуучу аппараттар менен бинауралдык  (эки 

жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплантты колдонуу жана 

жеке угуу аппаратын (медициналык далил эске алуу менен)   бир 

эле убакта пайдалануу оозеки сүйлөөнү жана кептик эмес 

дабыштарды кабыл алуунун  натыйжалуулугун жакшыртат жана   

мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез 

тапканга мүмкүнчүлүк берет.  

  Билим  берүү уюмунун  китепканасы окуу планынын бардык 

окуу  предметтери боюнча   басма билим ресурстары жана ЭОР 

менен жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча  адабият фонду 

менен камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду балдар 

адабиятынын, илимий –популярдык адабиятты жана мезгилдүү 

басма сөздү камтууга тийиш.  

Заманбап маалыматтык билим берүү  чөйрөсүнүн (флеш - тренажер, 

анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын 

ичинде электрондук маалымат ресурстарды,   электрондук билим 

берүү ресурстарын, маалыматтык технологиялар  топтомун, 

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттарды 

иштешин камсыз кылуу керек, бул    ар бир окуучунун билим берүү 

программаларын  өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү 

камсыз кылат.  

  

Билим берүү уюмунун маалыматтыцк -билим берүү чөйрөсү 

электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга 

мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү  пландоо; билим берүү 

материалдарын сактоо  жана жайгаштыруу, мугалимдердин жана 
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окуучулардын иштерин маалымат ресурстарын билим берүү 

жараянынын катышуучуларын  колдонуу; угуусу  бузулган  

балдардын негизги жалпы билим берүүнүн негизги билим берүү 

программаларын өздөштүрүүсүн жана окуу -тарбия иштеринде   

жыйынтыктарын   прогрессин жазууну; өз ара -   интернет аркылуу, 

анын ичинде билим берүү жараянынын катышуучуларынын 

ортосундагы билим берүү тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү 

үчүн билим берүү жараянынын жүрүшүндө түзүлгөн 

маалыматтарды колдоно билүү; окуу катышуучулардын билим 

берүү ресурстарын чейин Интернеттен колдонууну  көзөмөлгө алуу 

(маалыматты алууга мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык 

жактан өнүктүрүү жана билим берүү максаттарына карама -каршы 

келген маалыматтарга чектөө  коюу).  

  

 

 

Болжолдуу программасынын ишке ашыруу максаты.  

Вариант 2.2. инклюзивдик мектепте окуган укпай калган жана 

начар уккан  окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн ылайыкта шылган  

болжолдуу программасын  узартылган убакытта, жыйынтык 

жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү стандартында 

аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга ылайык,  жалпы   

билим берүүчү  мектепте окуган бул категориядагы балдардын  

өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске алуу менен,  сапаттуу 

билим алуусун камсыздоо  аркылуу мамлекеттик билим берүү 

стандартынын талаптарын аткарат деп болжолдойт.    



372 
 

Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулар   үчүн  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын түзүмү милдеттүү 

бөлүмдү  жана билим берүүнүн катышуучулары  тарабынан  

калыптанган  бөлүмдү   камтыйт.  

 

Психикалык  өнүгүүсү артта калган    укпай калган жан а 

начар уккан   окуучулардын психологиялык -педагогикалык 

мүнөздөмөсү.  

 Психикалык өнүгүүсү  артта калган окуучулардын категориясы ден - 

соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын арасында түзүмү 

боюнча бир өӊчөй эмес топ.  

Жалпы  билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын  

 

 2.2. варианты кеч  укпай калган жана начар уккан  окуучулар 

үчүн   (угуу аппараттары  менен, жана (же) импланттар менен), 

таанып билүү ишинин өнүгүүсүнүн (назары бузулушу, эс, кабыл 

алуу жана башка таанып –билүү процесстеринин) жай темпин же 

бирдей   эмес   өнүгүүсүнө ээ балдарга багытталган .  

 

Инклюзивдик идеялар менен  иштеген мектепте БЖБ 

БЫББПтын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары      

окуучуларды  окутуу  аяктагандан кийин  бааланат.  

 Кеч укпай калган жана начар уккан  окуучулардын жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн  жана өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен  

Башталгыч билим берүү баскычында предметтик натыйжалар  

чагылдырышы керек.  

 Филология  
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Кыргыз /  орус тили («Сабатка окутуу», «Кептин грамматикалык 

жагын калыптандыруу», «Грамматика»):  

 

 негизги сүйлөө түрлөрүн жана аларды пайдалануу 

эрежелерин билүү;  

 оозеки сөз байланышты колдонуу аркылуу максатка жетүү 

каражаты катары, күндөлүк милдеттерди чечүү жөндөмү 

(оозеки жана жазуу жүзүндө) баарлашууда оозеки-дактиль 

кебин көмөкчү түрүндө пайдалануу;  

 маектешине жараша(уккан, начар  уккан,  дүлөй);  оозеки 

(сүйлөө өнүгүү өзгөчөлүктөрү эске алуу менен) жана  

вербалдык эмес  тийиштүү   байланыш каражаттарды тандоо 

жөндөмү;  

 Кептин негизги мыйзамдарын, сөз пайда кылуучу  

моделдерин, билүү  (окуучулардын  кептик  өзгөчөлүктөрүн  

эске алуу менен);  

 Сүйлөм куруу көндүмдөрүн калыптандыруу, ага кирген  

уюштуруучу сөз түрлөрүнүн маанилерин түшүндүрүү  менен 

бирге;  

 жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшүн   өздөштүрүү жана  эң көп 

колдонулган аныктооч, мейкиндик, себеп, максатты, 

убактылуу жана семантикалык карым -каршылыктарды 

билдирген татаал сүйлөмдүн түрлөрүн өздөштүрүүгө;  

 орфографиялык билимдерин жана көндүмдөрүн, 

каллиграфиялык  көндүмдөрүн өздөштүрүү.  

Адабий окуу:  

1.   туура, оозеки көркөм сөз каражаттарын пайдалануу менен бүт 

сөздөрдү үн чыгара жылмакай окуу;  
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2. окуунун (тааныштыруучу, изилдөө, тандоо, издөө) ар кандай 

түрлөрү   колдонуу, маанисин  түшүнүү;  

3.   түрдүү тексттердин мазмуну жана өзгөчөлүктөрүн сезип кабыл 

алуу каармандардын жоруктарына  баа берүү жана талкуулоого 

катышуу ( угуусу бузулган окуучулардын  сүйлөө     

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);  

 4. үн чыгарып жана ичинен  окуу,  чечмелөөнүн баштапкы 

ыкмаларын билүү, көркөм адабий, илимий популярдуу жана билим 

берүү тексттерди талдоо жана  негизги адабий түшүнүктөрдү 

колдонуп которуу;  

Сөз  өстүрүү:  

1. максатка жетүү каражаты катары, жаш курагына тиешелүү 

күнүмдүк маселелерди чечүүдө оозеки сөз баарлашууну колдонуу,  

анын ичинде Интернет байланыш,  оозеки жана жазуу тилин 

колдонуу мүмкүнчүлүгүн билүү  (угуусу бузулган окуучулардын  

сүйлөө     өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);  

2. маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин билдирүү, 

суроо-талап, каалоо, коркуу, суроо берүү, маекти токтотуу   

жөндөмдүүлүгү;  

3. Өз  сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;  

чоңдорго жана курдаштары менен байланыш учурунда түшүнбөй 

калган суроолорун тактоо, тааныш жана тааныш эмес сөз 

айкаштарынын  баарлашуунун  жаңы шарттарында түзүлүш үн  

билдирүү; маектешине жараша байланыштын тийиштүү 

каражаттарын тандоо (уккан, начар  уккан,  дүлөй);  

4. дактилологияны көмөкчү  каражаты катары колдонуу  жөндөмүн 

өздөштүрүү ;  

5.   маектешинен маалымат алуу  жана тактоо мүмкүнчүлүгү. анын 

ой-ниети жана натыйжасын (угуусу бузулган окуучулардын  сүйлөө     
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өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен) байланыштыруу, маектеши  менен  

баарлашуунун негизинде маанилүү бир маалыматты алуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү.  

 Предметтик-практикалык  окутуу  

1. Тилди  баарлашуу каражаты катары  өздөштүрүү (предметтик -

практикалык ишмердүүлүк, окуу  жана ар кандай кошумча -окуу иш-

чараларын жүргүзүү шартында), анын ичинде кептин негизги 

түрлөрүн жана аларды пайдалануу эрежелерин өздөштүрүү, оозеки 

кепти   жашоо  жана окуу милдеттерин чечүүдө ( оозеки жана жазуу 

жүзүндө) пайдалануу;  

2. объекттерди жана иш -аракеттерди билдирген сөздөрдүн 

маанисин толук  билүү, түшүнүү;  

3. мейкиндикте багыт алуу жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;  

баарлашуунун ар кандай кырдаалдарында жана байланыштуу кепте  

диалог сөз   түрлөрүн пайдалануу, суроолорду түзүү жана аларга 

жооп берүү жөндөмдүүлүгү; курдаштары менен эмгек 

кызматташтык көндүмдөрүн калыптандыруу.  

 

Математика жана информатика (математика)  

1. Баштапкы математикалык билимдерди өнүгүү  даражасына жана 

жаш курагына  ылайык практикалык (күнүмдүк)  милдеттерди 

чечүүгө пайдалануу;  

2. оозеки жана логикалык ой -жүгүртүү, математикалык кеп 

негиздерин билүү (укпай калган жана начар уккан  окуучулардын 

сүйлөө өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);  

3. курстун мазмунун өздөштүрүү үчүн жөнөкөй логикалык 

амалдарды, мейкиндик элестөөлөрүн, керектүү эсеп көндүмдөрүн, 

математикалык терминдерди (угуп -көрүп кабыл алуу, түшүнүү 
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үчүн, айтылыш  өзгөчөлүктөрү жана аларды    пайдалануу  

мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууну  эсепке алуу мене н) 

өздөштүрүү;   

4. арифметикалык амалдарды оозеки жана жазуу жүзүндө  сан жана 

сандык туюнтмаларды, тексттик маселелерди  чечүү 

жөндөмдүүлүгү,  жөнөкөй алгоритмин куруп,  жана алгоритмге  

ылайык  иш-аракет  кылуу, изилдөө, геометриялык фигураларды  

таануу  жана тартуу, таблица, схема, диаграммалар, графиктер 

менен иштөө жөндөмдүүлүгү, калыптандыруу;  

5.  компьютердик сабаттуулук  жөнүндө  алгачкы түшүнүктөр алуу.  

Коом таануу   жана табият таануу (курчап турган дүйнө менен 

таанышуу, айлана -чөйрө):  

1. курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү  өздөштүрүү;  

2. натуралисттик терминдер,  убакыттык жана мейкиндик 

мамилелерин чагылдырган,  жаратылыш кубулуштарын жана 

объектилерин  билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын   өздөштүрүү  

жана өз алдынча кепке кошуу   (укпай калган жана начар уккан  

окуучулардын сүйлөө өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен);  

3. Айлана-чөйрөнү маалымдоо негиздерин өздөштүрүү, дүйнө 

бүтүндүгүн сезүү;  

4. дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук, 

табигый жана коомдук жана жараты лыш чөйрөдө   ден -соолук 

сактоо ченемдерин сактоо жүрүм -туруму,  жаратылыш жана 

адамдардын,   адеп -ахлактык жүрүм-турумдардын негизги 

эрежелерин    өздөштүрүүгө;  
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5. тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү 

жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

Искусство. (Көркөм  сүрөт  искусствосу):  

 1.  адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүүсүндө  көркөм  сүрөттүн  ролу тууралуу   баштапкы 

элестөөлөрдүн калыптануусу;  

 эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана 

түшүнүү, «сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо, көркөм 

өнөр чыгармаларын баалоо жөндөмүн өнүктүрүү, көркөм 

искусство чыгармаларына активдүү сезимдик -эстетикалык 

мамилесин тарбиялоо;  

 көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай 

түрлөрүндө  (көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жан а элдик 

көркөм өнөр, айкел, долбоорлоо, ж.б.)  практикалык 

билгичтиктерди жана  көндүмдөрдү өздөштүрүү;  

 курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык 

сулуу объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, 

аларга өз сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү 

жөндөмдүүлүгү;  

 5. көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча 

практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүү,  эмгектин адамдардын 

өмүрүндө жана коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы   

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

 материалдардын касиеттери жөнүндө элестөөл өрдү   

калыптандыруу;  

 өзүн-өзү тейлөө көндүмдөрдү калыптандыруу; ар кандай 

материалдарды иштеп чыгуу  үчүн куралдарды колдонуу 
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көндүмдөрүн өздөштүрүү;  коопсуздукту сактоо эрежелерин 

өздөштүрүү;  

 8. предметтик-калыптандыруу ишине кызыгуу жана 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу, жеткиликтүүнүн   

технологиялык маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени 

жогорулатуу;  

 биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара 

жардам берүү, пландаштыруу жана уюштуруу алгачкы 

көндүмдөрүн  калыптандыруу.  

 Дене тарбия:  

1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү 

жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.  

2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең 

мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери,  сырткы оюндар, ж.б.)  

уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;  

3) өзүнүн физикалык абалын, физикалык жүктөрдүн көлөмүн 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү 

программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү 

жыйынтыктары  чагылдырат:  

Коррекциялык -курс "Кептик угууну жана  оозеки кептин айтуу  

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):  

1) эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,   окутуу жана 

сабактан тышкаркы иш-чаралардын  жүрүшүндө, баарлашууда 
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маектик жана окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды 

колдонууда  угуп кабыл алуу;  

2) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик 

материалды   угуу аркылуу  таануу, айырмалай билүү;  

3) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  баарлашуунун 

мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана монологдук 

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

4)  туш келди берилген текст маалыматтардан негизги оозеки 

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү, 

сөздөрдү, сөз айкаштарын);  

5)  текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго жооп 

алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки   айтылган кептик  маалыматты 

кыйынчылык менен кабыл алууда,  түшүнбөстүктөрдү 

билдирүү;  

6)  баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп  кабыл алууда кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес  контекстиге  таянуу 

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;  

7) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, 

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана 

табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу,  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  
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8) кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура  айтуу,   

муундарды    жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы боюнча 

окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;  

9)    оозеки кептик  жүрүм-турумду  түзүү; жана оозеки 

баарлашууга  катышууну  каалоону калыптандыруу;  

"Музыка жана ритмикалык көнүгүүлөр"  коррекциялык курсу  (  

фронталдык сабактар):  

1) оозеки түрүндө жанрынын табиятын аныктоо үчүн 

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика  

музыка угуп музыкалык сөз каражаттарынын;  

2) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий жана 

адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу  баштапкы 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

3) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана 

музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу, 

башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;  

4) импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды аткарууда,   

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды 

түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  

5) Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин, 

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,   кыймыл 

көндүмдөрүн   өнүктүрүү;   

6) атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы 

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары 

менен бирге ритмикалык басуу ж.б.),  музыка менен көнүгүү 

кыймылдарын өздөштүрүү;  

7) физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана кыймыл 

сапаттарын өнүктүрүү; бийге даярдык көнүгүүлөрүн 
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өздөштүрүү,   кооз    кыймылдарды, эстетикалык даамды,   

көркөм  кыймылдарды өнүктүрүүгө   салым кошуучу бий 

элементтерин өздөштүрүү;   

8)  музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк менен байланышкан  

тематикалык жана терминологиялык лексиканы өздөштүрүү.  

  "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү   жана сүйлөө техникасы"  

коррекциялык курсу  ( фронталдык сабактар):  

1) музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу  

айырмалоо жана таануу;   үндөрдүн санын, алардын үнүнүн 

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун),  үн мүнөзүн 

(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн 

(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;  

2) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик 

материалды   угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу  

3) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  баарлашуунун 

мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана монологдук 

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

4) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, 

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана 

табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу,  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  
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5) орфоэпиялык  эрежелерди билүү, аларды кепте сактоо,  өз 

алдынча сүйлөөдө калыптанган  кептик көндүмдөрүн ишке 

ашыруу;  

6) курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл алуу  

жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана коомдук 

мааниси бар  ызы -чууну; жаныбарлар менен канаттуулардын  

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан 

ызы-чууну,  адамдын физиологиялык жана эмоционалдык 

абалы менен байланышкан үндөрдү;    пикир алышуу жана 

ырдоону, эркек жана   аял үнүн таануу жана айырмалоо;   

7) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда   курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн 

угуп кабыл алуу   тажрыйбаларын колдонуу;  

3.1.3.  Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын    

окуучулардын  башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн 

баалоо системасы  

 Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын инсандык 

жеке    натыйжаларына жыйынтыктык  баа берилбейт.  

 Жогоруда белгиленген жеке жетишкендиктерди жана 

натыйжаларды  түзүү - билим берүү уюмунун милдети.  Жеке  

жетишкендиктерге  баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи 

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону   

камтыйт.  

Билим берүү уюму уюмдун локалдуу актылары менен 

бекитилген окуучулардын типологиялык жана жекече 

өзгөчөлүктөрүнө негизделген   жыйынтыктарын баалоо боюнча өз 

программасын иштеп чыгат. баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү 



383 
 

чектелген  окуучулар үчүн  Мамлекеттик билим берүү  стандартында 

көрсөтүлгөн  жеке жыйынтыктардын толук коомдук (жашоо) 

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган  тизмесин,   

(бул натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму  өз алдынча 

толукталышы мүмкүн);   баалоо индикаторлорунун параметр 

тизмесин жана натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын; ар 

бир окуучунун жекече  сапаттарын чагылдырган документтерин 

(мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") жана бүт класстын 

жыйынтыктарын (мисалы, " ___ -класстын окуучуларынын 

жыйынтык жетишкендиктеринин Журналы");  жеке натыйжалары 

боюнча баа берүү   материалдары; баа берүүнүн бардык 

маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү билим берүү уюмдардын 

актыларынан турат.  

Метапредметтик натыйжалардын баалоо объектиси жана 

мазмунунун көрсөткөн  универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли   

төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу   баа берүү менен ченесе болот:  

  Метапредметтик натыйжаларга жетүү  атайын 

диагностикалык милдеттерди аткаруунун универсалдык окуу 

ыктарынын белгилүү бир түрүнүн   даражасына баа берүү 

максатында иштелип  чыккан натыйжасы  катары чыга алышат;  

  Метапредметтик натыйжаларга жетүү    инструменталдык  

негиз  (же чечүү  каражаты) катары, жана субъекттердин билим 

берүү жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин 

шарты катары каралышы мүмкүн.  Математика, эне  тили, адабий 

окуу, айлана-чөйрө  боюнча текшерүү  тапшырмаларды жүзөгө 

ашыруу ийгилигинине жараша,   жана баланын ке тирген 

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын таанып -

билүүчүлүк аракеттерине бир катар ошол пайда жыйынтык 

чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытталган, окуучулардын  
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биргелешкен (командалык) ишин  талап  кылган текшер үү  

иштердин  жыйынтыгы боюнча   коммуникативдик УД 

калыптангандыгын  баалоого мүмкүндүк берет.  

  Метапредметтик натыйжаларга жетишкендик предмет 

аралык  татаал милдеттерди ийгиликтүү аткарууда көрсөтүлгөн 

болот.  

Баалоонун  акыркы эки усулунун артыкчылыгы өлчөө 

предмети  болуп окуу  ыктарынын  деӊгээлинин калыптанышы   

боюнча тапшырмалар    болгондугу эсептелет .  

 Текшерүү   иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу  

иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн   

калыптангандыгы   (түздөн -түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой 

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу  иш -аракеттеринин 

калыптангандыгы    кыйыр бааланат.  

айрым сабактар боюнча окуучулардын жетишүү 

жыйынтыктарын баалоо   предметтик жыйынтыктарды  баалоону  

көрсөтөт. Бул натыйжаларга жетишүү үчүн билим берүү 

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат 

-  негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн  окуу 

сабактары. Билим  жана ылайыкталган негизги билим берүү 

программасын окутуу предметин түзгөн көндүмдөрдү баалоо 

механизмдери, анын салттуу түрүндө сакталат. Предметтик 

жыйынтыктарды баалоо  Стандартка ылайык баа берүүнүн   

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын 

ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча   каражаттарынын, 

стандарттуу колдонгонунун   билим берүү жана м аалыматтык, 

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү 

талаптарына толук ылайык келүүгө  тийиш.  
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Окутуунун натыйжаларын баалоодо салттуу 5 баллдык шкала   

системасы  колдонулат. Бул ыкма окуучулардын окутуунун 

натыйжаларын баалоо үчүн башка  ыкмаларды колдонууга 

тоскоолдук кылбайт.  

Коррекциялык-өнүктүрүү багыты боюнча  сабактардан 

натыйжаларга жетишүүнү   баалоо системасы   -  атайын иштелип 

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг 

жыйынтыктарына таянат. укпай калган жана начар уккан  

окуучулардын  оозеки кепти кабыл алуусу жана   кайра  

чыгаруусунун мониторинги окуу жылына  эки  жолудан  кем   эмес 

өткөрүлөт (эреже катары, окуу жылынын башында жана аягында); 

окуучунун пландаштырылган окутуунун жыйынтыктарына жеткен 

учурларда башка убакытта (жыл аягына күтпөй) жүргүзүлүшү 

мүмкүн. Мындан тышкары,  тыбыш айтууну аналитикалык 

текшерүү жекече сабактарда ар бир окуу жылынын башында 

жүргүзүлөт.   Кептик  эмес кабылдоону, кеп технологиясын 

өнүктүрүү жана музыкалык -ритмикалык сабактардын мазмунун 

өздөштүрүү боюнча жыйынтыгын текшерүү ар бир чейректин 

акырында жүргүзүлөт.  

Ар бир окуу жылынын аягында,  "Кептик угууну жана  оозеки 

кептин айтуу  тарабын калыптандыруу","Музыка жана ритмикалык 

көнүгүүлөр", "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү   жа на сүйлөө 

техникасы"  сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди  алып 

баруучу мугалимдер класстын  мугалими  менен бирге ар бир 

окуучуга  мүнөздөмө  түзүшөт.  Бул мүнөздөмө  текшерүү   

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын, 

кептик эмес үндөрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун, 

ошондой эле  программалык талаптарды өздөштүрүү  

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.      Педагогикалык   
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кадрлардын ишмердүүлүгүн  баалоо окуучулардын БББ ЖББЫБПты 

өздөштүрүү жыйынтыктарын  жетишкендиктерин  баалоо 

жүрүшүндө натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн 

күтүлүүчү натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү 

жыйынтыгына негизделет.  

 

 

 

 

3.2. Мазмундуу  бөлүм  

3.2.1.   Окуучулардын  жалпы (универсалдуу) окуу иш -

аракеттерин (ЖОИ)  калыптандыруу программасы.  

 

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн,    

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,   окуучулардын  

таанып билүү жана билим берүү максатарын  өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  

ЖОИ программасы   окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

билүүчүлүк жана коммуникативдик иш -аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.   

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттерине   төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке  карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алуу;  

 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  
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 билим берүү материалдарына окуу-таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо:  көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) орнотуу, аны  

реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  

Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш -аракеттери  төмөнкү көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  
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 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар    боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  

 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу ;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натый жалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери  төмөнкү ыктар 

менен көрсөтүлгөн:   

 окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн    окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 
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контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 дүйнө  жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты   жазуу, анын 

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;  

  маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

  көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, с алыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операцияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү;  

  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер  төмөнкү 

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын   (8 -10-

сүйлөм)   сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн 

суроолорду берүү,   анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт 
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тартуу жана сүрөт боюнча  окуя айтып берүү. Объекттин  оозеки 

жана жазма  сүрөттөлүшү боюнча  аны таанып -билүү, жана тартып 

сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош 

буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу.  Сүрөттөрдүн тизмеги 

же бир сүрөт   боюнча бир окуяны (10 -12 сүйлөм) түзүү; анын 

аталышын ойлоп табуу (мугалимдин жардамы менен). Сүрөт  

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки иш -чараларды айтуу 

менен аӊгеме түзүү,    окуянын     атоо    (мугалимдин жардамы 

менен 10-12 сүйлөм).     мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу 

учурунда болуп өткөн кызыктуу окуялар  жөнүндө мугалимге, 

курбуларына айтып берүү. Бир  туугандары, ата -энесине өмүрүнүн 

кызыктуу окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу. 

Өтүнүч,  каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  

тапшырмасы боюнча же  өз алдынча кимдир бирөө гө кайрылуу.   

Суроо  берип, иши тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере 

алат. Таанып -билүү мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти 

көрүп-угуу аркылуу кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.   

Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл болг он 

каражаттарды  туура колдонуу,  монологдук айтып берүүнү 

колдоонуу  менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын жана 

аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдонуу аркылуу 

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү; ар түрдүү  ойлорду 

эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү ү чүн кызматташуу позициясына 

умтулуу;жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү 

куруу;маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо; монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу 

каражаттарын   туура колдонуу,   баарлашуунун диалог формасын 

өздөштүрүү;  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну билүү; 
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шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү каражаттарды колдонуу. 

жалпы окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу,   жазма 

чыгармаларынын негизги түрлөрүн  үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо; 

тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин) 

жазып жатканда  колдонуу. Энчилүү  аттарда жана чекиттен кийин 

баш тамга жазуу. Сөздөрдү  муундарга бөлүү. ташымалдоочу 

жөнөкөй учурларында  эрежесин сактоо. Өтүнүч,   каалоо, түрткү 

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  тапшырмасы боюнча 

же  өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.   Суроо  берип, иши 

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү 

мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу 

кабыл алуу негизинде диалогко катышуу. Диалогко   катышууга 

жөндөмдүү болушу үчүн: маселелердин кезектелишинин жардамы 

менен каникул  учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн 

суроо берүү; жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү; 

жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз кылуу. 

Кызыктуу  окуялар менен күндү сүрөттөп,  мектептин  кабарларын 

айтып  күндөлүк жазуу.  Аӊгеме  планын түзүү жана (окуяны окуп 

байланыштуу) план боюнча баяндама  жазуу. Кабыл  алынган 

ченемдерге ылайык   жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу  иштеринин 

негизги ыктарына ээ болуу.   Майрам жөнүндө курбуларынан  суроо  

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү.   Баарлашууну  ар 

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар 

менен айкалыштырууга үйрөнүү . Сюжетти  сактоо, ал эми окуп 

көлөмүн узартуу же азайтуу, айрым сүйлөмдөрдү ордуна 

синонимдердин тандоону колдонуу менен текст  жазуу. Каттардын, 

куттуктоолордун тексттерин  түзүү, жазма китепчени алып жүрүү.  
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Окуу-интеллектуалдык жөндөмдөрү :  сабактардын белгилерин 

пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү 

белгилерин бөлүү. Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн: 

салыштыруу, тандоо, негизгини бөлүү, жалпылоого таянып 

өздөштүрүү; Башталгыч эмпирикалык жалпылоонун 

жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгилүү бир айырмачылык менен 

тааныш түшүнүгүн аныктоо.  "жана", "же", "жок"  логикалык 

байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура колдонуу "бардык", 

"бир" деген логикалык сөздөрдүн  маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу.  

Объектилердин  белгилери менен иш: тааныш объекттер жана 

көрүнүштөрдүн    маанилүү белгилерин бөлүү.   Логикалык  талдоо 

аракет системасына ээ болуу, салыштыруу боюнча, негизги 

маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.   Башталгыч эмпирикалык 

жалпылоо  жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгилүү  бир 

айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо.  "жана", "же", 

"жок"  логикалык байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн  маанисин 

түшүнүү  жана туура колдонуу.  

 Тааныш  буюмдардын, окуялардын олуттуу б елгилерин бөлүп, бул 

негизде окшоштуктарды жана айырмачылыктарды табуу. өз 

алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо  жана 

түшүндүрүү. Тема  боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө, 

бүтүндү  элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы боюнч а 

текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү .    

Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын 

негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;  

ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана   жалгыз 

же мугалимдин жардамы менен, жалпы   же белгилүү бир түшүнүк 
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боюнча, аларды аныктоо. Тааныш  буюмдарды, иш -чаралардын 

маанилүү белгилерин бөлүү, жана окшоштуктары же 

айырмачылыктарды табууга ушул негизде. өз алдынча же 

мугалимдин жардамы менен түшүнүктөрдү аныктоо үчүн  

объектинин  сүрөтүн тартуу.  Курдаштары менен  биргелешип 

логикалык классификация   уюштуруу; салыштыруу; ошол эле 

түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана   өз алдынча же 

мугалимдин жардамы менен жалпылоо   же белгилүү бир түшүнүк 

боюнча, аларды  сүрөттөө.  Жалпы  түшүнүктөрдү   билдирүү үчүн  

мисал келтирүү. бүтүн  предметти  элементтерге  бөлүү ,    бүтүндөн 

элементтерди көрө билүү. Өздөрүнүн  иш -аракеттеринин 

кезектүүлүгүн   айтып берүү. Логикалык    ой объектисин суроого 

жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөнүндө   

андан ары эмне деп айтылат?.   Суроолорго  жооп бер үү:  "Эмне 

үчүн сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин 

кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык 

байламталарды, "бардык", "кээ бир"  кванто р сөздөрдүн   маанисин 

түшүнүү, туура  колдонуу; бул  маалыматтарга таянып     жөнөкөй 

корутунду чыгаруу.  

3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү  

аймактын курстарынын программасы  

Окуу  сабактарынын программалары  укпай калган жана начар 

уккан окуучулардын БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү 

жыйынтыктарга   жетишүүнү камсыз кылышы керек.  

Окуу  сабактарынын программалары башталгыч билим 

берүүнүн болжолдолгон  ылайыкташтырылган  программасын  

өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предмет тик, 

предметтер аралык) жана Универсалдуу   окуу кыймылдарын 
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калыптандыруу   программасынын талаптарынын негизинде 

иштелип чыгат.   

Окуу сабактарынын негизги мазмуну  

Филология предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  сабатты өздөштүрүү   процессинде   окуу жана жазуунун  

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө 

жана куруу    көндүмдөрүн өнүктүрүү. баарл ашуунун 

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;  

  коомдук-турмуштук, жалпы жана атайын билим алуу 

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди 

чечүү үчүн жазуу жана оозеки тилин пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү  ;  

  көркөм чыгарманын мазмунун түшүнүү  көндүмдөрүн 

калыптандыруу, текст менен иштөө;  

  окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу  ;  

  баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө 

тиешелүү денгээлде оозеки билдирүү үчүн дараметин 

өнүктүрүү;  

  көрүп-угуу жана   угуу   аркылуу оозеки кепти кабыл а луу, 

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки  коммуникация 

процессинде  пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;  

  окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу, 

алардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, предметтик –  
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практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу  кебин 

өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;символдук белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;билимдерди кеңе йтүү, 

өнүктүрүү, актуалдаштыруу;окуу иш -аракеттерин 

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн логикалык тизмегин 

түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү 

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) 

жана моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү 

киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

  жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу;  

  сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн   негиз  түзүү жана  ил имий 

билимдердин системасын жана ишинин негизги элементтерин, 

жаңы билимдерди колдонуу   көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

 

2. Кыргыз/орус тили  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү.  

Угуу .  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмунун  билдирүү. Сүйлөө . Коммуникативдүү 
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милдеттерди натыйжалуу чечүү  үчүн баарлашуунун  максаттарына 

жана шарттарына ылайык  тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин 

диалог формасын практикалык түрүндө   өздөштүрүү. Окуу  

милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун практикалык 

өздөштүрүү  (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).   Окуу  жана 

күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 

(саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап 

менен кайрылуу). Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура 

интонацияны сактоо.  

  Окуу .    Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды та буу үчүн 

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу. 

Текстте  камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды 

иштеп чыгуу. Текстте   камтылган маалыматты чечмелөө жана 

жалпылоо. Жаратылыш  объекттерин жана алардын моделдери 

менен  алиппедеги   сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган   

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү 

дидактикалык материалды колдонуп   туура   талдоону   пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. Тексттин   түзүлүшүн жана тил 

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо  жана баалоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу. Окуу ишинин бул 

түрү үчүн коюлган    белгилүү эрежелер боюнча     сөздөрдү 

окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин  мазмуну  (толук, 

тандалма) жөнүндө баяндама   жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү 

(эссе) окуучулар  кызыккан темалар боюнча (элестөөлөрдүн 

негизинде, адабий чыгармалардын негизинде, аудиожазууну 

угуунун негизинде   ж.б.у.с.).   Жазуу   көндүмдөрүн жана ыктарын  

өздөштүрүү.    Үйрөнгөн   тамгаларды кайра жазуу.   Жазуу 
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шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу  

(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү).   

Сабаттуулукка окутуу . 

Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү  тыб ыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүздөрдү айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн 

минималдуу  бирдиги катары.   Сөздөрдү  муундарга бөлүштүрүү. 

Басым ордун аныктоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. 

е,ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Тамгалардын   тизилүү 

катары. Алфавитти   билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары 

туура атоо. Алфавит   менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу 

сөздүктөр, китеп, каталогдор.  

  Окуу .    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  

Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди 

түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным 

менен окуу. Кыска  тексттердин  жана ырлардын материалында  

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн 

сөздөр  менен окууга өтүүдө) окуу  менен таныштыруу.   
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Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)   көчүрүп жазып  жатканда, 

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.  

Жазуу .    

Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын 

макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн өнүктүрүү.   

Дептеринин  мейкиндигинде, класс тактасында багыт алуу 

ыктарынын өнүктүрүү.   Тамгаларды,  тамга айкалыштарын, 

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз  жана сүйлөмдөрдү   

көчүрүү.  Айтылышы  менен карама -каршы келген сөздөрдү жана 

сүйлөмдөрдү жазуу.   Текстти    туура  көчүрүүнүн ыкмаларын 

өздөштүрүү. Тамга  эмес  графикалык каражатт ардын 

функцияларын  колдонуу: сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, 

ташымал белгиси, абзац.   

Сөз жана сүйлөм. Сөз  талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ 

үчүн  материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу.  Сөздөр  менен 

сүйлөмдөрдү айырмалоо.   Сүйлөмдөр  мене н иштөө: сөздөрдү 

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен 

кийин сөздөрдү баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү  

Орфография .   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм 

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар;  муун боюнча ташымал; 

тыныш белгилерин колдонуу.   

Кепти өнүктүрүү.  Текстти  өз  алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,  байкоо боюнча анча ч оң эмес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Кептин  грамматикалык структурасын түзүү  
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I. тилдин негизги грамматикалык мыйзамченемдүүлүктөрүн 

практикалык өздөштүрүү   

Практикалык грамматикалык жалпылоо.   Сүйлөмдөрдү 

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы б айланышты аныктоо, 

сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.  

Сүйлөмдөн  эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды 

билдирген сөздөрдү бөлүп көрсөтүү. Ким?  Эмне?   деген 

суроолорго жооп берүүчү объекттерди, иш -аракеттери жана 

белгилерди билдирүүчү   сөздөрдү айырмалап, аларды 

бириктирүүчү  ким? эмне?, кандай?, кайда? Эмне  кылат?  

суроолоруна жооп берүү.  Сөз  айкаштарынын  баштапкы сан атооч 

мүчөлөрү боюнча аныктоо   бир, бирөө.  Жекелик  жана көптүк  

санды  айырмалоо.   Этиш  чактарынын түрлөрүн бөлүп  эмне 

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген  суроолор боюнча  

аныктап, аларды  учур чак,  өткөн чак, келээр чак  терминдери 

менен  белгилөө.   

Сөздөргө суроону  туура коюу,  жана алар боюнча предметти,  

иш-аракетти, предметтин абалын, мейкиндигин, убакытын, 

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын  белгилөө  

үчүн суроолордун  туура жазуу.   

Улама мүчөлөрдүн  жардамы менен  уюшулган этиштик   сөз 

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү 

айырмалоо.  "зат", "иш-аракет", "белгиси" деген  түшүнүктөргө 

алып келүү, андан  кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү 

өнүктүрүү.   "зат атооч",  "этиш", "сын атооч" менен таанышуу, 

этиштердин мезгил  менен өзгөрүшүн  байкоо, "жактоо" терминин 

өздөштүрүү.  Зат  атоочтордун грамматикалык түрл өрүнүн  

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо. 
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"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.   Зат  атоочтун  жөндөлүш  

типтерин  өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш", 

"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.  

Ким? Эмне?  Эмне кылып жатат? суроолору  боюнча жөнөкөй 

сүйлөмдүн түзүлүшүн өздөштүрүү. татаал синтаксистик 

структураларды өздөштүрүү: көпчүлүк аныктооч, мейкиндик, 

себеп, максат, убактыт, маанилик, карама -каршылык билдирген 

татаал сүйлөмдүн жалпы колдонулган түрлөрү н өздөштүрүү. 

Өздөштүрүлгөн  материалдын чегинде  өз алдынча сабаттуу кепке  

ээ болуу.  

II. Грамматиканы  өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу 

маалымат  

Фонетика жана орфоэпия. Үндүү  жана үнсүздөр, аларды 

айтуу ортосундагы айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   

үнсүздөр, жумшак жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, 

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес тыбыштарды    үнсүздөрдүн   

жумшактыгы боюнча аныктоо.   Басым, сөздө басым  түшкөн 

үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү  муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз 

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине 

ылайык   так айтуу. Сөздөрдү  фонетикалык талдоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. Тамга  

эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  колдонуу: 

сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, абзац . 

Тамгалардын   тизилүү катары. Алфавитти   билүү: алардын 
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тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит   менен иш алып 

баруу, тамгаларды колдонуу сөздүктөр, китеп, каталогдор. 

Сүйлөмдүн аягында суроо жана илеп белгилери (таанышуу). 

Адамдардын аттары    шаарлар, айыл-кыштактар, дарыялардын 

аттарын баш тамга менен жазуу.   

Лексика.   Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү  табуу. 

Тексттеги  сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы 

менен   маанисин тактоо.   Бир  маанилик жана көп маанилик 

сөздөр.  түз  жана каймана    маанидеги сөздөр   жөнүндө түшүнүк.   

Синонимдерди   жана антонимдерди  кепте пайдаланууга  байкоо 

жүргүзүү.  Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.  

Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө  жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, 

тектеш, сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  Сөздү  түзүмү боюнча 

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор  боюнча алфавит 

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, 

алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.  

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 

Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү. Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө 

боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  1,2,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү. Зат   атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат  атоочун көптүк 

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  
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Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат 

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 

2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун 

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны, 

анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.   «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго 

жооп берүүчү  этиштерди айырмалоо.  Этиштин чактары: өткөн чак, 

келээр чак, учур чак.  Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак 

жана сан   боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I  жана  II жагы боюнча 

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.   Этишти 

морфологиялык талдоо.  

Уӊгу.  Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).   

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын 

милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөм ө  формаларын  

түзүүсү.  Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен 

предлог ортосундагы айырмачылык.   

Синтаксис .  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү ай ырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр.  Ойго 

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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эмоционалдык түс (интонация) берүү.    Сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү     баса белгилөө.  

Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    Туура  жазуу 

эрежелерин колдонуу.  

Кепти  өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким 

менен, эмне максат менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог 

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. 

Окуу  кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечири м, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрө ттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     



404 
 

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү 

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар;  сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

4. Адабий окуу:  

Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү  

сүйлөө  ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -образын" 

түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын 

тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   багыт  

алуусун   калыптандыруу;адабий чыгармалардын каармандарын  

сезимдик натыйжалуу аныктоо аркылуу "Мен -образын" 

салыштыруу   негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып 

билүү;жаратылышты  сүйүү сезими;каармандардын  аракеттеринин 

мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан 

баа берүү;дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен  

таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин 

иштеп чыгуу;каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана 

маанисин аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа 

берүү;окуялардын сүрөттөрүн    жана каармандардын иш - 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра 

түзүү);баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын 
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пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу; 

окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү; олуттуу жана кошумча 

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу; 

билимдерди  түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын 

иштеп чыгуу;  көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук 

кабылдоо;  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган 

чыгармаларды жана башка  иштерди талкуулоодо  өнөктөштөр 

менен кызматташуу.  

Окуу.   

Үн   чыгарып окуу.  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым 

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.     Тыныш белгилерин 

басым менен белгилеп окуу,  эрежелерин окуу. интонация -релиз 

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу.  Ичинен окуп, чыгарманын  

маанисин түшүнүү (  көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү 

чыгармалар колдонулат). Тексттен  керектүү маалыматты та буу  

жөндөмү. Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар  

кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу, 

илимий-популярдуу, аларды  салыштыруу. Тексттин бул 

түрлөрүнүн максатын аныктоо. Элдик фольклордук текстин 

өзгөчөлүктөрү. тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.  Китепти аты жана көркөмдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  
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  Тексти өз алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.   Маалыматтын  ар кандай түрлөрү менен иштей 

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү, 

тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда 

текстти колдонуу  аркылуу толуктоо. Көркөм  жана маалымдоочу 

материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү 

катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп 

окуу, көркөм, справочная. Китептердин  элементтери: мазмуну, баш 

сөзү, башкы бет,  аннотация, иллюстрация. Китептеги  маалымат 

түрлөрү: илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу менен 

китептер, маалымдоочу материал).  

Китептердин  типтери (басылмалардын): китеп -чыгарма, 

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,  баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери.  «Мекен» түшүнүгүн сезүү,  ар 

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы  идеялардын, 

каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн окшоштугун 

билүү. Чыгармалардын баатырларынын    мүнөздөмөсү. 

Тексттердеги каармандарды,  окуяларды мүнөздөгөн  сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо 

(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын 

аналогия боюнча же тескерисинче  салыштыруу. Автордун 

каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде   аныктоо.  

  Баатырдын, каармандын  мүнөздөмөсү. Баатырдын  мүнөзү 

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм  
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тексттин  ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана 

кыска ( негизги идеялары).  

Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо), окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттер менен иштөө.  Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.  

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү 

жана таяныч сөздөр.     

 Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө,  моделге, схемаларга  

таянып айтып берүү. аныктоо.   Текстти  толук  жана  кыскача 

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).  

Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу. Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү: суроолорду түшүнүү, аларга өз  

алдынча жооп берүү, жана текст боюнча суроолорду берүү; 

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 

көркөм, илимий -таанып билүүчү текст). Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  

   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү.  Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же 
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суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу. 

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана  көркөм тексттин 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан  же окуган тексттин мазмунун 

айтып  берүү.  Таасирлерди  баяндам ада (сүрөттөмө, аргумент, 

баяндоо)    (тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып 

берүү. Өз   аӊгемесинин планын куруу.  Монолог  билдирүүсүндөгү 

өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним, 

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу. Чыгарманын  

мазмуну  баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын 

орду, каармандардын мүнөзү)  көркөм каражаттарды берилген 

темадагы мини -сочинениелерде, аңгемелерде пайдалануу 

(салыштыруу).  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген    кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын 

чыгармалары. Китептердин  ар кандай түрлөрү: тарыхый,  

укмуштуу жоруктар жөнүндө,  илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары 

(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка 

элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар, 

жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман 

иштер  жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.  

Адабий пропедевтика   (иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм 

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин   наркын аныктоо үчүн 
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(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражатт арын билдирүү: 

синоним, антоним, салыштыруу.  

Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу: көркөм чыгарма, автор 

(айтып берүүчү), сюжет, тема; чыгарманын каарманы, анын 

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси. Проза жана поэтикалы к сөз, таануу, айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм, уйкаштык). Фольклор  

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын  

жанрдык түрдүүлүгү. Кичине  элдик формалар (бешик ырлары, 

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмакта р) - 

таануу, айырмалоо, негизги маанисин аныктоо. Жомоктор  

(жаныбарлар жөнүндө, турмуштук, сыйкырлуу жомоктор). 

Жомоктун  көркөм өзгөчөлүктөрү: лексикалык, курулуусу 

(композиция).     Адабий  ( автордук) жомок. Аңгеме, ыр, тамсил –  

жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк, курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгармачыл иш -

аракеттери (адабий чыгармалардын негизинде) окуучулардын 

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө: 

ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки  сөз менен 

сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору, 

жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш -

чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди ишке ашырууга планды 

сактоо); сочинение  элементтери менен изложение, адабий 

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст), 

сүрөттөрдүн  чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке 

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,    

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат 

менен   баарлашууну ишке ашыруу.  Диалог түрүндөгү кепти 
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практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроо лордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү  (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам  коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  
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Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги 

алдында, жамаат менен чогуу  даярдалган план боюнча изложение 

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян 

жазуу (сочинение).  

Окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгү (адабий 

чыгармалардын негизинде)  окуучулардын адабий чыгарманын 

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен  окуу, инсценировка, 

драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган  текст  менен 

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп -

мамилелерди түзүү, иш -чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди 

жүзөгө ашыруу);  курамын элементтери менен берүү, өз алды нча 

текст негизинде көркөм түзүү (окшоштук боюнча, текст), 

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды 

бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын 

негизинде, окулган адабий чыгармалардын  негизинде 

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.  

5.  компьютердик сабаттуулук  жөнүндө  алгачкы түшүнүктөр алуу.  

Коом таануу   жана табият таануу (курчап турган дүйнө менен 

таанышуу, айлана -чөйрө):  

1. курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү  өздөштүрүү;  

2. натуралисттик терминдер,  убакыттык  жана мейкиндик 

мамилелерин чагылдырган,  жаратылыш кубулуштарын жана 

объектилерин  билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын   өздөштүрүү  

жана өз алдынча кепке кошуу   (укпай калган жана начар уккан  

окуучулардын сүйлөө өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен);  
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3. Айлана-чөйрөнү маалымдоо негиздерин өздөштүрүү, дүйнө 

бүтүндүгүн сезүү;  

4. дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук, 

табигый жана коомдук жана жаратылыш чөйрөдө   ден -соолук 

сактоо ченемдерин сактоо жүрүм -туруму,  жаратылыш жана 

адамдардын,   адеп -ахлактык жүрүм-турумдардын негизги 

эрежелерин    өздөштүрүүгө;  

5. тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү 

жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

Искусство. (Көркөм  сүрөт  искусствосу):  

1.  адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүүсүндө көркөм  сүрөттүн  ролу тууралуу   баштапкы 

элестөөлөрдүн калыптануусу;  

2.  эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана түшүнүү, 

«сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо, көркөм өнөр 

чыгармаларын баалоо жөндөмүн өнүктүрүү , көркөм искусство 

чыгармаларына активдүү сезимдик -эстетикалык мамилесин 

тарбиялоо;  

3. көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө  

(көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик көркөм өнөр, 

айкел, долбоорлоо, ж.б.)  практикалык билгичтиктерди  жана  

көндүмдөрдү өздөштүрүү;  

4.  курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык сулуу 

объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, аларга өз 

сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;  
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5. көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча  практикалык 

көндүмдөрдү өздөштүрүү,  эмгектин адамдардын өмүрүндө жана 

коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы   элестөөлөрдү  

калыптандыруу;  

6. материалдардын касиеттери жөнүндө элестөөлөрдү  

калыптандыруу;  

7. өзүн-өзү тейлөө көндүмдөрдү калыптандыруу;  ар кандай 

материалдарды иштеп чыгуу  үчүн куралдарды колдонуу 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  коопсуздукту сактоо эрежелерин 

өздөштүрүү;  

8. предметтик -калыптандыруу ишине кызыгуу жана 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу, жеткиликтүүнүн   технологиялык 

маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени жогорулатуу;  

9. биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара 

жардам берүү, пландаштыруу жана уюштуруу алгачкы көндүмдөрүн  

калыптандыруу.  

 Дене тарбия:  

1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү 

жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.  

2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең 

мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)  

уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;  

3) өзүнүн физикалык абалын, физикалык жүктөрдүн көлөмүн 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;  
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 Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү 

программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү 

жыйынтыктары  чагылдырат:  

Коррекциялык -курс "Кептик угууну жана  оозеки кептин айтуу  

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):  

10) эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,   окутуу жана 

сабактан тышкаркы иш-чаралардын  жүрүшүндө, баарлашууда 

маектик жана окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды 

колдонууда  угуп кабыл алуу;  

11) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү 

кептик материалды   угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;  

12) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана 

монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

13)  туш келди берилген текст маалыматтардан негизги 

оозеки кептик материалды таануу жөндөмү (айрым 

сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, сөз айкаштарын);  

14)  текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго 

жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки   айтылган кептик  

маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда,  

түшүнбөстүктөрдү билдирүү;  

15)  баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес  контекстиге  таянуу 

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;  

16) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу 

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан 
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так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу,  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  

17) кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура  

айтуу,   муундарды    жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы 

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;  

18)    оозеки кептик  жүрүм -турумду  түзүү; жана оозеки 

баарлашууга  катышууну  каалоону калыптандыруу;  

"Музыка жана ритмикалык көнүгүүлөр"  коррекциялык курсу  (  

фронталдык сабактар):  

9) оозеки түрүндө жанрынын табиятын аныктоо үчүн 

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика 

музыка угуп музыкалык сөз каражаттарынын;  

10) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий 

жана адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу  баштапкы 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

11) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка 

жана музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу, 

башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;  

12) импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды аткарууда,   

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды 

түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  
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13) Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин, 

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,   кыймыл 

көндүмдөрүн   өнүктүрүү;   

14) атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы 

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары 

менен бирге ритмикалык басуу ж.б.),  музыка менен көнүгүү 

кыймылдарын өздөштүрүү;  

15) физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана кыймыл 

сапаттарын өнүктүрүү; бийге даярдык көнүгүүлөрүн 

өздөштүрүү,   кооз    кыймылдарды, эстетикалык даамды,   

көркөм  кыймылдарды өнүктүрүүгө   салым кошуучу бий 

элементтерин өздөштүрүү;   

16)  музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк менен 

байланышкан  тематикалык жана терминологиялык 

лексиканы өздөштүрүү.  

  "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү   жана сүйлөө техникасы"  

коррекциялык курсу  ( фронталдык сабактар):  

8) музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;   үндөрдүн санын, алардын үнүнүн 

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун),  үн мүнөзүн 

(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн 

(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;  

9) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик 

материалды   угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу  
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10) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылд ырган  диалог жана 

монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

11) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу 

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан 

так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу,  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  

12) орфоэпиялык  эрежелерди билүү, аларды кепте сактоо,  өз 

алдынча сүйлөөдө калыптанган  кептик көндүмдөрүн ишке 

ашыруу;  

13) курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл 

алуу  жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана коомдук 

мааниси бар  ызы -чууну; жаныбарлар менен канаттуулардын  

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан 

ызы-чууну,  адамдын физиологиялык жана эмоционалдык 

абалы менен байланышкан үндөрдү;    пикир алышуу жана 

ырдоону, эркек жана   аял үнүн таануу жан а айырмалоо;   

14) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда   курчап турган дүйнөнүн кептик 

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу   тажрыйбаларын колдонуу;  

3.1.3.  Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын    

окуучулардын  башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 
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өздөштүрүүнүн    белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн 

баалоо системасы  

 Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын инсандык 

жеке    натыйжаларына жыйынтыктык  баа берилбейт.  

 Жогоруда белгиленген жеке жетишкендиктерди жана 

натыйжаларды  түзүү - билим берүү уюмунун милдети.  Жеке  

жетишкендиктерге  баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи 

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону   

камтыйт.  

Билим берүү уюму уюмдун локалдуу актылары менен 

бекитилген окуучулардын типологиялык жана жекече 

өзгөчөлүктөрүнө негизделген   жыйынтыктарын баалоо боюнча өз 

программасын иштеп чыгат. баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү 

чектелген  окуучулар үчүн  Мамлекеттик билим берүү  стандартында 

көрсөтүлгөн  жеке жыйынтыктардын толук коомдук (жашоо) 

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган  тизмесин,   

(бул натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму  өз алдынча 

толукталышы мүмкүн);   баалоо индикаторлорунун параметр 

тизмесин жана натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын; ар 

бир окуучунун жекече  сапаттарын чагылдырган документтерин 

(мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") жана бүт класстын 

жыйынтыктарын (мисалы, " ___ -класстын окуучуларынын 

жыйынтык жетишкендиктеринин Журналы");  жеке натыйжалары 

боюнча баа берүү   материалдары; баа берүүнүн бардык 

маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү билим берүү уюмдардын 

актыларынан турат.  

Метапредметтик натыйжалардын баалоо объектиси жана 

мазмунунун көрсөткөн  универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли   

төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу   баа берүү менен ченесе болот:  
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  Метапредметтик натыйжаларга жетүү  атайын 

диагностикалык милдеттерди аткаруунун универсалдык окуу 

ыктарынын белгилүү бир түрүнүн   даражасына баа берүү 

максатында иштелип  чыккан натыйжасы  катары чыга алышат;  

  Метапредметтик натыйжаларга жетүү    инструменталдык  

негиз  (же чечүү  каражаты) катары, жана субъекттердин билим 

берүү жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин 

шарты катары каралышы мүмкүн.  Математика, эне  тили, адабий 

окуу, айлана-чөйрө  боюнча текшерүү  тапшырмаларды жүзөгө 

ашыруу ийгилигинине жараша,   жана баланын кетирген 

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын таанып -

билүүчүлүк аракеттерине бир катар ошол пайда жыйынтык 

чыгарууга болот.  жалпы жыйынтыкка багытталган, окуучулардын  

биргелешкен (командалык) ишин  талап  кылган текшер үү  

иштердин  жыйынтыгы боюнча   коммуникативдик УД 

калыптангандыгын  баалоого мүмкүндүк берет.  

  Метапредметтик натыйжаларга жетишкендик предмет 

аралык  татаал милдеттерди ийгиликтүү аткарууда көрсөтүлгөн 

болот.  

Баалоонун  акыркы эки усулунун артыкчылыгы өлчөө 

предмети  болуп окуу ыктарынын  деӊгээлинин калыптанышы   

боюнча тапшырмалар    болгондугу эсептелет .  

 Текшерүү   иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу   

иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн   

калыптангандыгы   (түздөн -түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой 

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу  иш -аракеттеринин 

калыптангандыгы    кыйыр бааланат.  

айрым сабактар боюнча окуучулардын жетишүү 

жыйынтыктарын баалоо   предметтик жыйынтыктарды  баалоону  
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көрсөтөт. Бул натыйжаларга жетишүү үчүн билим берүү 

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат 

-  негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн  окуу 

сабактары. Билим   жана ылайыкталган негизги билим берүү 

программасын окутуу предметин түзгөн көндүмдөрдү баалоо 

механизмдери, анын салттуу түрүндө сакталат. Предметтик 

жыйынтыктарды баалоо  Стандартка ылайык баа берүүнүн   

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын 

ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча   каражаттарынын, 

стандарттуу колдонгонунун   билим берүү жана маалыматтык, 

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү 

талаптарына толук ылайык келүүгө  тийиш.  

Окутуунун натыйжаларын баалоодо салттуу 5 баллдык шкала   

системасы  колдонулат. Бул ыкма окуучулардын окутуунун 

натыйжаларын баалоо үчүн башка ыкмаларды колдонууга 

тоскоолдук кылбайт.  

Коррекциялык-өнүктүрүү багыты боюнча  сабактардан 

натыйжаларга жетишүүнү   баалоо системасы   -  атайын иштелип 

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг 

жыйынтыктарына таянат. укпай калган жана начар уккан  

окуучулардын  оозеки кепти кабыл алуусу жана   кайра  

чыгаруусунун мониторинги окуу жылына  эки  жолудан  кем   эмес 

өткөрүлөт  (эреже катары, окуу жылынын башында жана аягында); 

окуучунун пландаштырылган окутуунун жыйынтыктарына жеткен 

учурларда башка убакытта (жыл аягына күтпөй) жүргүзүлүшү 

мүмкүн. Мындан тышкары,  тыбыш айтууну аналитикалык 

текшерүү жекече сабактарда ар бир о куу жылынын башында 

жүргүзүлөт.   Кептик  эмес кабылдоону, кеп технологиясын 

өнүктүрүү жана музыкалык -ритмикалык сабактардын мазмунун 
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өздөштүрүү  боюнча жыйынтыгын текшерүү ар бир чейректин 

акырында жүргүзүлөт.  

Ар бир окуу жылынын аягында,  "Кептик угууну жана  оозеки 

кептин айтуу  тарабын калыптандыруу","Музыка жана ритмикалык 

көнүгүүлөр", "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү   жана сүйлөө 

техникасы"  сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди  алып 

баруучу мугалимдер класстын  мугалими  менен бирге ар бир 

окуучуга  мүнөздөмө  түзүшөт.  Бул мүнөздөмө  текшерүү   

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын, 

кептик эмес үндөрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун, 

ошондой эле  программалык талаптарды өздөштүрүү  

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.      Педагогикалык   

кадрлардын ишмердүүлүгүн  баалоо окуучулардын БББ ЖББЫБПты 

өздөштүрүү жыйынтыктарын  жетишкендиктерин  баалоо 

жүрүшүндө натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн 

күтүлүүчү натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү 

жыйынтыгына негизделет.  

 

 

 

 

3.2. Мазмундуу  бөлүм  

3.2.1.   Окуучулардын  жалпы (универсалдуу) окуу иш -

аракеттерин (ЖОИ)  калыптандыруу программасы.  

 

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн,    

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү  иш-түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,   окуучулардын  
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таанып билүү жана билим берүү максатарын  өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  

ЖОИ программасы   окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

билүүчүлүк жана коммуникативдик  иш-аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.   

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттерине   төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл а луу;  

 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелү ү  ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо:  көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) ор нотуу, аны  

реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  
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 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  

Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш -аракеттери  төмөнкү көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар     боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  

 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган ка талардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  
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  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын   негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери  төмөнкү ыктар 

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн    окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты   жазуу, анын 

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;  

  маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

  көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык оп ерацияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү;  
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  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер  төмөнкү 

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын   (8 -10-

сүйлөм)   сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн 

суроолорду берүү,   анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт 

тартуу жана сүрөт боюнча  окуя айтып берүү. Объекттин  оозек и 

жана жазма  сүрөттөлүшү боюнча  аны таанып -билүү, жана тартып 

сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош 

буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу.  Сүрөттөрдүн тизмеги 

же бир сүрөт   боюнча бир окуяны (10 -12 сүйлөм) түзүү; анын 

аталышын ойлоп  табуу (мугалимдин жардамы менен). Сүрөт  

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки иш -чараларды айтуу 

менен аӊгеме түзүү,    окуянын     атоо    (мугалимдин жардамы 

менен 10-12 сүйлөм).     мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу 

учурунда болуп өткөн кызыктуу  окуялар  жөнүндө мугалимге, 

курбуларына айтып берүү. Бир  туугандары, ата -энесине өмүрүнүн 

кызыктуу окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу. 

Өтүнүч,  каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  

тапшырмасы боюнча же  өз алдынча кимдир бир өөгө  кайрылуу.   

Суроо  берип, иши тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере 

алат. Таанып -билүү мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти 

көрүп-угуу аркылуу кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.   

Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл бо лгон 

каражаттарды  туура колдонуу,  монологдук айтып берүүнү 
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колдоонуу  менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын жана 

аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдонуу аркылуу 

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү; ар түрдүү  ойлорду 

эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү  үчүн кызматташуу позициясына 

умтулуу;жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү 

куруу;маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо; монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу 

каражаттарын   туура колдонуу,   баарлашуунун диалог формасын 

өздөштүрүү;  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну билүү; 

шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү каражаттарды колдонуу. 

жалпы окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу,   жазма 

чыгармаларынын негизги түрлөрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо; 

тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин) 

жазып жатканда  колдонуу. Энчилүү  аттарда жана чекиттен кийин 

баш тамга жазуу. Сөздөрдү  муундарга бөлүү. ташымалдоочу 

жөнөкөй учурларында  эрежесин сактоо. Өтүнү ч,  каалоо, түрткү 

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  тапшырмасы боюнча 

же  өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.   Суроо  берип, иши 

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү 

мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу 

кабыл алуу негизинде диалогко катышуу. Диалогко   катышууга 

жөндөмдүү болушу үчүн: маселелердин кезектелишинин жардамы 

менен каникул  учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн 

суроо берүү; жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү; 

жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз кылуу. 

Кызыктуу  окуялар менен күндү сүрөттөп,  мектептин  кабарларын 

айтып  күндөлүк жазуу.  Аӊгеме  планын түзүү жана (окуяны окуп 

байланыштуу) план боюнча баяндама  жазуу. Кабыл  алынган 
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ченемдерге ылайык   жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу  иштеринин 

негизги ыктарына ээ болуу.   Майрам жөнүндө курбуларынан  суроо  

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү.   Баарлашууну  ар 

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар 

менен айкалыштырууга үйрөнүү. Сюжетти  сактоо, ал эми окуп 

көлөмүн узартуу же азайтуу, айрым сүйлөмдөрдү ордуна 

синонимдердин тандоону колдонуу менен текст  жазуу. Каттардын, 

куттуктоолордун тексттерин  түзүү, жазма китепчени алып жүрүү.  

 

Окуу-интеллектуалдык жөндөмдөрү :  сабактардын белгилерин 

пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү 

белгилерин бөлүү. Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн: 

салыштыруу, тандоо, негизгини бөлүү, жалпылоого таянып 

өздөштүрүү; Башталгыч эмпирикалык жалпылоонун 

жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгилүү бир айырмачылык менен 

тааныш түшүнүгүн аныктоо.  "жана", "же", "жок"  логикалык 

байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура колдонуу "бардык", 

"бир" деген логикалык сөздөрдүн  маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу.  

Объектилердин  белгилери менен иш: тааныш объекттер жана 

көрүнүштөрдүн    маанилүү белгилерин бөлүү.   Логикалык  талдоо 

аракет системасына ээ болуу, салыштыруу боюнча, негизги 

маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.   Башталгыч эмпирикалык 

жалпылоо  жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгил үү  бир 

айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо.  "жана", "же", 

"жок"  логикалык байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн  маанисин 

түшүнүү  жана туура колдонуу.  
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 Тааныш  буюмдардын, окуялардын олуттуу  белгилерин бөлүп, бул 

негизде окшоштуктарды жана айырмачылыктарды табуу. өз 

алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо  жана 

түшүндүрүү. Тема  боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө, 

бүтүндү  элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы бою нча 

текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү .    

Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын 

негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;  

ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана   жалгыз 

же мугалимдин  жардамы менен, жалпы   же белгилүү бир түшүнүк 

боюнча, аларды аныктоо. Тааныш  буюмдарды, иш -чаралардын 

маанилүү белгилерин бөлүү, жана окшоштуктары же 

айырмачылыктарды табууга ушул негизде. өз алдынча же 

мугалимдин жардамы менен түшүнүктөрдү аныктоо үчүн   

объектинин  сүрөтүн тартуу.  Курдаштары менен  биргелешип 

логикалык классификация   уюштуруу; салыштыруу; ошол эле 

түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана   өз алдынча же 

мугалимдин жардамы менен жалпылоо   же белгилүү бир түшүнүк 

боюнча, аларды  сүрөттөө.  Жалпы  түшүнүктөрдү   билдирүү үчүн  

мисал келтирүү. бүтүн  предметти  элементтерге  бөлүү ,    бүтүндөн 

элементтерди көрө билүү. Өздөрүнүн  иш -аракеттеринин 

кезектүүлүгүн   айтып берүү. Логикалык    ой объектисин суроого 

жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөнүндө   

андан ары эмне деп айтылат?.   Суроолорго  жооп бер үү:  "Эмне 

үчүн сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин 

кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык 

байламталарды, "бардык", "кээ бир"  кван тор сөздөрдүн   маанисин 

түшүнүү, туура  колдонуу; бул  маалыматтарга таянып     жөнөкөй 

корутунду чыгаруу.  
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3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү  

аймактын курстарынын программасы  

Окуу  сабактарынын программалары  укпай калган жана начар 

уккан  окуучулардын БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү 

жыйынтыктарга   жетишүүнү камсыз кылышы керек.  

Окуу  сабактарынын программалары башталгыч билим 

берүүнүн болжолдолгон  ылайыкташтырылган  программасын  

өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик, 

предметтер аралык) жана Универсалдуу   окуу кыймылдарын 

калыптандыруу   программасынын талаптарынын негизинде 

иштелип чыгат.   

Окуу сабактарынын негизги мазмуну  

Филология предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  сабатты өздөштүрүү  процессинде   окуу жана жазуунун  

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө 

жана куруу    көндүмдөрүн өнүктүрүү. баарлашуунун 

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;  

  коомдук-турмуштук, жалпы жана атайын билим алуу 

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди 

чечүү үчүн жазуу жана оозеки тилин пайдалану у 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү  ;  
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  көркөм чыгарманын мазмунун түшүнүү көндүмдөрүн 

калыптандыруу, текст менен иштөө;  

  окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу  ;  

  баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө 

тиешелүү денгээлде оозеки билдирүү үчүн дараметин 

өнүктүрүү;  

  көрүп-угуу жана   угуу   аркылуу оозеки кепти кабыл алуу, 

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки  коммуникация 

процессинде  пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;  

  окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу, 

алардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, п редметтик–  

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин 

өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;символдук белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;билимдерди кеңейтүү, 

өнүктүрүү, актуалдаштыруу;окуу иш -аракеттерин 

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн логикалык тизмегин 

түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү 

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн  схема түзүү менен) 

жана моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү 

киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  
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  жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу;  

  сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн   негиз  түзүү жана  илимий 

билимдердин системасын жана ишинин негизги элементтерин, 

жаңы билимдерди колдонуу   көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

 

3. Кыргыз/орус тили  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү.  

Угуу .  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмунун  билдирүү. Сүйлөө . Коммуникативдүү 

милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн баарлашуунун  максаттарын а 

жана шарттарына ылайык  тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин 

диалог формасын практикалык түрүндө   өздөштүрүү. Окуу  

милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун практикалык 

өздөштүрүү  (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).  Окуу  жана 

күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 

(саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап 

менен кайрылуу). Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура 

интонацияны сактоо.  

  Окуу .    Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн 

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу. 

Текстте  камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды 

иштеп чыгуу. Текстте   камтылган маалыматты чечмелөө жана 

жалпылоо. Жаратылыш  объекттерин жана алардын моделдери 
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менен  алиппедеги   сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган   

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү 

дидактикалык материалды колдонуп   туура   талдоону   пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. Тексттин   тү зүлүшүн жана тил 

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо  жана баалоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу. Окуу ишинин бул 

түрү үчүн коюлган    белгилүү эрежелер боюнча     сөздөрдү 

окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин  мазмуну  (толук, 

тандалма) жөнүндө баяндама   жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү 

(эссе) окуучулар  кызыккан темалар боюнча (элестөөлөрдүн 

негизинде, адабий чыгармалардын негизинде, аудиожазууну 

угуунун негизинде   ж.б.у.с.).   Жазуу   көндүмдөрүн жана ыктарын  

өздөштүрүү.    Үйрөнгөн  тамгаларды кайра жазуу.   Жазуу 

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу  

(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү).   

Сабаттуулукка окутуу . 

Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү  тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүздөрдү айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн 

минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  муундарга бөлүштүрүү. 

Басым ордун аныктоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 
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үнсүздөрдүн  жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. 

е,ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Тамгалардын   тизилүү 

катары. Алфавитти   билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары 

туура атоо. Алфавит   менен иш алып баруу, т амгаларды колдонуу 

сөздүктөр, китеп, каталогдор.  

  Окуу .    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  

Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү  жана кыска тексттерди 

түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным 

менен окуу. Кыска  тексттердин  жана ырлардын материалында  

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн 

сөздөр  менен окууга өтүүдө) окуу  менен таныштыруу.   

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)   көчүрүп жазып жатканда, 

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.  

Жазуу .    

Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын 

макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн өнүктүрүү.   

Дептеринин  мейкиндигинде, класс тактасында багыт алуу 

ыктарынын өнүктүрүү.   Тамгаларды,  тамга айкалыштарын, 

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз  жана сүйлөмдөрдү   

көчүрүү.  Айтылышы  менен карама -каршы келген сөздөрдү жана 

сүйлөмдөрдү жазуу.   Текстти    туура  көчүрүүнүн ыкмал арын 

өздөштүрүү. Тамга  эмес  графикалык каражаттардын 

функцияларын  колдонуу: сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, 

ташымал белгиси, абзац.   

Сөз жана сүйлөм. Сөз  талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ 

үчүн  материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу.  Сөздө р  менен 
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сүйлөмдөрдү айырмалоо.   Сүйлөмдөр  менен иштөө: сөздөрдү 

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен 

кийин сөздөрдү баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү  

Орфография .   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм 

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар;  муун боюнча ташымал; 

тыныш белгилерин колдонуу.   

Кепти өнүктүрүү.  Текстти  өз  алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,  байкоо боюнча анча чоң эмес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Кептин  грамматикалык структурасын түзүү  

I. тилдин негизги грамматикалык мыйзамченемдүүлүктөрүн 

практикалык өздөштүрүү   

Практикалык грамматикалык жалпылоо.   Сүйлөмдөрдү  

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо, 

сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.  

Сүйлөмдөн  эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды 

билдирген сөздөрдү бөлүп көрсөтүү. Ким?  Эмне?   деген 

суроолорго жооп берүүчү объекттерди, иш -аракеттери жана 

белгилерди билдирүүчү   сөздөрдү айырмалап, аларды 

бириктирүүчү  ким? эмне?, кандай?, кайда? Эмне  кылат?  

суроолоруна жооп берүү.  Сөз  айкаштарынын  баштапкы сан атооч 

мүчөлөрү боюнча аныктоо   бир, бирөө.  Жекелик  жана көптүк  

санды  айырмалоо.   Этиш  чактарынын түрлөрүн бөлүп  эмне 

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген  суроолор боюнча  
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аныктап, аларды  учур чак,  өткөн чак, келээр чак  терминдери 

менен  белгилөө.   

Сөздөргө суроону  туура коюу,  жана алар боюнча предметти,  

иш-аракетти, предметтин абалын, мейкиндигин, убакытын, 

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын  белгилөө  

үчүн суроолордун  туура жазуу.   

Улама мүчөлөрдүн  жардамы менен  уюшулган этиштик   сөз 

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөз дөрдү 

айырмалоо.  "зат", "иш-аракет", "белгиси" деген  түшүнүктөргө 

алып келүү, андан  кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү 

өнүктүрүү.   "зат атооч",  "этиш", "сын атооч" менен таанышуу, 

этиштердин мезгил  менен өзгөрүшүн  байкоо, "жактоо" терминин  

өздөштүрүү.  Зат  атоочтордун грамматикалык түрлөрүнүн 

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо. 

"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.   Зат  атоочтун  жөндөлүш  

типтерин  өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш", 

"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.  

Ким? Эмне?  Эмне кылып жатат? суроолору  боюнча жөнөкөй 

сүйлөмдүн түзүлүшүн өздөштүрүү. татаал синтаксистик 

структураларды өздөштүрүү: көпчүлүк аныктооч, мейкиндик, 

себеп, максат, убактыт, маанилик, карама -каршылык билдирген 

татаал сүйлөмдүн жалпы колдонулган түрлөрүн өздөштүрүү. 

Өздөштүрүлгөн  материалдын чегинде  өз алдынча сабаттуу кепке  

ээ болуу.  

II. Грамматиканы  өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу 

маалымат  
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Фонетика жана орфоэпия. Үндүү  жана үнсүздөр, аларды 

айтуу ортосундагы айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   

үнсүздөр, жумшак жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, 

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес тыбыштарды    үнсүздөрдүн   

жумшактыгы боюнча аныктоо.   Басым, сөздө басым  түшкөн 

үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү  муундарга  бөлүү.  Тыбыштардын  

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз 

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине 

ылайык   так айтуу. Сөздөрдү  фонетикалык талдоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. Тамга  

эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  колдонуу: 

сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. 

Тамгалардын   тизилүү катары. Алфавитти   билүү: алардын 

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит   менен иш алып 

баруу, тамгаларды колдонуу сөздүктөр, китеп, каталогдор. 

Сүйлөмдүн аягында суроо жана илеп белгилери (таанышу у). 

Адамдардын аттары    шаарлар, айыл -кыштактар, дарыялардын 

аттарын баш тамга менен жазуу.   

Лексика.   Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү  табуу. 

Тексттеги  сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы 

менен   маанисин тактоо.   Бир  маанилик жа на көп маанилик 

сөздөр.  түз жана каймана    маанидеги сөздөр   жөнүндө түшүнүк.   

Синонимдерди   жана антонимдерди  кепте пайдаланууга  байкоо 

жүргүзүү.  Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бө лүү.  

Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, 
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тектеш, сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  Сөздү  түзүмү боюнча 

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор  боюнча алфавит 

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, 

алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.  

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 

Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү. Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө 

боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  1,2,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү. Зат  атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат  атоочун көптүк 

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  

Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат 

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 

2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун 

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны, 

анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.   «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» дег ен суроолорго 

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.  Этиштин чактары: өткөн чак, 

келээр чак, учур чак.  Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак 
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жана сан   боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I  жана  II жагы боюнча 

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.   Эти шти 

морфологиялык талдоо.  

Уӊгу.  Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).   

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен  таныштыруу. Алардын 

милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын  

түзүүсү.  Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен 

предлог ортосундагы айырмачылык.   

Синтаксис .  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр.  Ойго 

эмоционалдык түс (интонация) берүү.    Сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү     баса белгилөө.  

Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    Туура  ж азуу 

эрежелерин колдонуу.  

Кепти  өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким 

менен, эмне максат менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог 

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. 

Окуу  кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда ке п этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 
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http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик  окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү 

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар;  сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

5. Адабий окуу:  

Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү  

сүйлөө ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -образын" 

түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын 

тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   багыт  
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алуусун   калыптандыруу;адабий чыгармалардын каармандарын  

сезимдик натыйжалуу аныктоо аркылуу "Мен -образын" 

салыштыруу   негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып 

билүү;жаратылышты  сүйүү сезими;каармандардын  аракеттеринин 

мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу,  адеп-ахлактык жактан 

баа берүү;дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен 

таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин 

иштеп чыгуу;каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана 

маанисин аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа 

берүү;окуялардын сүрөттөрүн     жана каармандардын иш - 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра 

түзүү);баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын 

пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү ж ана көркөм куруу; 

окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү; олуттуу жана кошумча 

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу; 

билимдерди  түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын 

иштеп чыгуу;  көркөм  жана билим берүү тексттерин мазмундук 

кабылдоо;  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган 

чыгармаларды жана башка  иштерди талкуулоодо  өнөктөштөр 

менен кызматташуу.  

Окуу.   

Үн   чыгарып окуу.  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым 
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жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.     Тыныш белгилерин 

басым менен белгилеп окуу,  эрежелерин окуу. интонация -релиз 

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу.  Ичинен окуп, чыгарманын  

маанисин түшүнүү (  көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү 

чыгармалар колдонулат). Тексттен  керектүү маалыматты та буу  

жөндөмү. Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар  

кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу, 

илимий-популярдуу, аларды  салыштыруу. Тексттин бул 

түрлөрүнүн максатын аныктоо. Элдик фольклордук текстин 

өзгөчөлүктөрү. тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.  Китепти аты жана көркөмдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.   Маалыматтын  ар кандай түрлөрү менен иштей 

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү, 

тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда 

текстти колдонуу  аркылуу толуктоо. Көркөм  жана маалымдоочу 

материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү 

катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп 

окуу, көркөм, справочная. Китептердин  элементтери: мазмуну, баш 

сөзү, башкы бет,  аннотация, иллюстрация. Китептеги  маалымат 

түрлөрү: илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу менен 

китептер, маалымдоочу материал).  

Китептердин  типтери (басылмалардын): китеп -чыгарма, 

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары  
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Окулган материалдын  мазмуну,  баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери.  «Мекен» түшүнүгүн сезүү,  ар 

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы  идеялардын, 

каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн окшоштугун 

билүү. Чыгармалардын баатырларынын    мүнөздөмөсү. 

Тексттердеги каармандарды,  окуяларды мүнөздөгөн  сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо 

(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын 

аналогия боюнча же тескерисинче  салыштыруу. Автордун 

каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде   аныктоо.  

  Баатырдын, каармандын  мүнөздөмөсү. Баатырдын  мүнөзү 

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм  

тексттин  ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана 

кыска ( негизги идеялары).  

Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо), окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттер менен иштөө.  Окуу, илимий-популярдуу жана 

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.  

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү 

жана таяныч сөздөр.     

 Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга  

таянып айтып берүү. аныктоо.   Текстти  толук   жана  кыскача 

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).  
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Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу. Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү: суроолорду түшүнүү, аларга өз  

алдынча жооп берүү, жана текст боюнча суроолорду берүү; 

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 

көркөм, илимий -таанып билүүчү текст). Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  

   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдү ү  сөз 

байлыгын активдештирүү.  Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же 

суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу. 

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана  көркөм тексттин 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан  же окуган тексттин мазмунун 

айтып  берүү.  Таасирлерди  баяндамада (сүрөттөмө, аргумент, 

баяндоо)    (тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып 

берүү. Өз   аӊгемесинин планын куруу.  Монолог  билдирүүсүндөгү 

өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним, 

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу. Чыгарманын  

мазмуну  баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын 

орду, каармандардын мүнөзү)  көркөм каражаттарды берилген 

темадагы мини -сочинениелерде, аңгемелерде пайдалануу 

(салыштыруу).  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 
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кечеӊдеген    кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын 

чыгармалары. Китептердин  ар кандай түрлөрү: тарыхый,  

укмуштуу жоруктар жөнүндө,  илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары 

(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка 

элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар, 

жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман 

иштер  жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.  

Адабий пропедевтика   (иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм 

адабий кептин маанисин аныктоо, те ксттин   наркын аныктоо үчүн 

(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын билдирүү: 

синоним, антоним, салыштыруу.  

Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу: көркөм чыгарма, автор 

(айтып берүүчү), сюжет, тема; чыгарманын каарманы, анын 

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм, уйкаштык). Фольклор  

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын  

жанрдык түрдүүлүгү. Кичине  элдик формалар (бешик ырлары, 

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар) - 

таануу, айырмалоо, негизги маанисин аныктоо. Жомоктор  

(жаныбарлар жөнүндө, турмуштук, сыйкырлуу жомоктор). 

Жомоктун  көркөм өзгөчөлүктөрү: лексикалык, курулуусу 

(композиция).     Адабий  ( автордук) жомок. Аңгеме, ыр, тамсил –  

жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк, курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгармачыл иш -

аракеттери (адабий чыгармалардын негизинде) окуучулардын 



445 
 

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө: 

ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен 

сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору, 

жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш -

чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди ишке ашырууга планды 

сактоо); сочинение  элементтери менен изложение, адабий 

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст), 

сүрөттөрдүн  чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке 

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,    

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат 

менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти 

практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечи рим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сү рөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 
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тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги 

алдында, жамаат менен чогуу  даярдалган план боюнча изложение 

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян 

жазуу (сочинение).  

Окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгү (адабий 

чыгармалардын негизинде)  окуучулардын адабий чыгарманын 

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка, 

драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган  текст  менен 

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп -

мамилелерди түзүү, иш -чаралардын тизмеги: иш-аракеттерди 

жүзөгө ашыруу);  курамын элементтери менен берүү, өз алдынча 

текст негизинде көркөм түзүү (окшоштук боюнча, текст), 

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды 

бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын 

негизинде, окулган адабий чыгармалардын  негизинде 

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.  

5.  компьютердик сабаттуулук  жөнүндө  алгачкы түшүнүктөр алуу.  
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Коом таануу   жана табият таануу (курчап турган дүйнө менен 

таанышуу, айлана -чөйрө):  

1. курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү  өздөштүрүү;  

2. натуралисттик терминдер,  убакыттык жана мейкиндик 

мамилелерин чагылдырган,  жаратылыш кубулуштарын жана 

объектилерин  билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын   өздөштүрүү  

жана өз алдынча кепке кошуу   (укпай калган ж ана начар уккан  

окуучулардын сүйлөө өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен);  

3. Айлана-чөйрөнү маалымдоо негиздерин өздөштүрүү, дүйнө 

бүтүндүгүн сезүү;  

4. дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук, 

табигый жана коомдук жана жаратылыш чөйр өдө    ден-соолук 

сактоо ченемдерин сактоо жүрүм -туруму,  жаратылыш жана 

адамдардын,   адеп -ахлактык жүрүм-турумдардын негизги 

эрежелерин    өздөштүрүүгө;  

5. тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү 

жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

Искусство. (Көркөм  сүрөт  искусствосу):  

1.  адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүүсүндө көркөм  сүрөттүн  ролу тууралуу   баштапкы 

элестөөлөрдүн калыптануусу;  

2.  эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана түшүнүү, 

«сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо, көркөм өнөр 

чыгармаларын баалоо жөндөмүн өнүктүрүү, көркөм искусство 
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чыгармаларына активдүү сезимдик -эстетикалык мамилесин 

тарбиялоо;  

3. көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө  

(көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана  элдик көркөм өнөр, 

айкел, долбоорлоо, ж.б.)  практикалык билгичтиктерди жана  

көндүмдөрдү өздөштүрүү;  

4.  курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык сулуу 

объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, аларга өз 

сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;  

5. көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикалык 

көндүмдөрдү өздөштүрүү,  эмгектин адамдардын өмүрүндө жана 

коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы   элестөөлөрдү  

калыптандыруу;  

6. материалдардын касиеттери жөнүндө эл естөөлөрдү  

калыптандыруу;  

7. өзүн-өзү тейлөө көндүмдөрдү калыптандыруу; ар кандай 

материалдарды иштеп чыгуу  үчүн куралдарды колдонуу 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  коопсуздукту сактоо эрежелерин 

өздөштүрүү;  

8. предметтик -калыптандыруу ишине кызыгуу жана 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу, жеткиликтүүнүн   технологиялык 

маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени жогорулатуу;  

9. биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара 

жардам берүү, пландаштыруу жана уюштуруу алгачкы көндүмдөрүн  

калыптандыруу.  
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 Дене тарбия:  

1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү 

жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.  

2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең 

мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)  

уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;  

3) өзүнүн физикалык абалын, физикалык жүктөрдүн көлөмүн 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү 

программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү 

жыйынтыктары  чагылдырат:  

Коррекциялык -курс "Кептик угууну жана  оозеки кептин айтуу  

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):  

19) эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,   окутуу жана 

сабактан тышкаркы иш-чаралардын  жүрүшүндө, баарлашууда 

маектик жана окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды 

колдонууда  угуп кабыл алуу;  

20) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү 

кептик материалды    угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;  

21) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана 

монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  
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22)  туш келди берилген текст маалыматтардан негизги 

оозеки кептик материалды таануу жөндөмү (айрым 

сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, сөз айкаштарын);  

23)  текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго 

жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки   айтылган кептик  

маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда,  

түшүнбөстүктөрдү билдирүү;  

24)  баарлашуу жагдайды угуп, угуп-көрүп кабыл алууда кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес  контекстиге  таянуу 

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;  

25) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу 

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан 

так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу,  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин сактоо менен; кепти н тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  

26) кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура  

айтуу,   муундарды    жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы 

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;  

27)    оозеки кептик  жүрүм -турумду  түзүү; жана оозеки 

баарлашууга  катышууну  каалоону калыптандыруу;  

"Музыка жана ритмикалык көнүгүүлөр"  коррекциялык курсу  (  

фронталдык сабактар):  
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17) оозеки түрүндө жанрынын табиятын аныктоо үчүн 

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика 

музыка угуп музыкалык сөз каражаттарынын;  

18) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий 

жана адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу  баштапкы 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

19) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка 

жана музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу, 

башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;  

20) импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды аткарууда,   

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды 

түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  

21) Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин, 

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,   кыймыл 

көндүмдөрүн   өнүктүрүү;   

22) атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы 

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары 

менен бирге ритмикалык басуу ж.б.),  музыка менен көнүгүү 

кыймылдарын өздөштүрүү;  

23) физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана кыймыл 

сапаттарын өнүктүрүү; бийге даярдык көнүгүүлөрүн 

өздөштүрүү,   кооз    кыймылдарды, эстетикалык даамды,   

көркөм  кыймылдарды өнүктүрүүгө   салым кошуучу бий 

элементтерин өздөштүрүү;   

24)  музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк менен 

байланышкан  тематикалык жана терминологиялык 

лексиканы өздөштүрүү.  

  "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү   жана сүйлөө техникасы"  

коррекциялык курсу  ( фронталдык сабактар):  
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15) музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;   үндөрдүн санын, алардын үнүнүн 

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун),  үн мүнөзүн 

(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн 

(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу 

айырмалоо  жана таануу;  

16) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү 

кептик материалды   угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу  

17) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана 

монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

18) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу 

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан 

так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу,  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  

19) орфоэпиялык  эрежелерди билүү, аларды кепте сактоо,  өз 

алдынча сүйлөөдө калыптанган  кептик көндүмдөрүн ишке 

ашыруу;  

20) курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл 

алуу  жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана ко омдук 

мааниси бар  ызы -чууну; жаныбарлар менен канаттуулардын  

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан 

ызы-чууну,  адамдын физиологиялык жана эмоционалдык 
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абалы менен байланышкан үндөрдү;    пикир алышуу жана 

ырдоону, эркек жана   аял үнүн таан уу жана айырмалоо;   

21) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда   курчап турган дүйнөнүн кептик 

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу   тажрыйбаларын колдонуу;  

3.1.3.  Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын    

окуучулардын  башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн 

баалоо системасы  

 Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын инсандык 

жеке    натыйжаларына жыйынтыктык  баа берилбейт.  

 Жогоруда белгиленген жеке жетишкендиктерди жана 

натыйжаларды  түзүү - билим берүү уюмунун милдети.  Жеке  

жетишкендиктерге  баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи 

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону   

камтыйт.  

Билим берүү уюму уюмдун локалдуу актылары менен 

бекитилген окуучулардын типологиялык жана жекече 

өзгөчөлүктөрүнө негизделген   жыйынтыктарын баалоо боюнча өз 

программасын иштеп чыгат. баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү 

чектелген  окуучулар үчүн  Мамлекеттик билим берүү  стандартында 

көрсөтүлгөн  жеке жыйынтыктардын толук коомдук (жашоо) 

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган  тизмесин,   

(бул натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму  өз алдынча 

толукталышы мүмкүн);   баалоо индикаторлорунун параметр 

тизмесин жана натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын; ар 

бир окуучунун жекече  сапаттарын чагылдырган документтерин 

(мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") жана бүт класстын 
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жыйынтыктарын (мисалы, " ___ -класстын окуучуларынын 

жыйынтык жетишкендиктеринин Журналы");  жеке н атыйжалары 

боюнча баа берүү   материалдары; баа берүүнүн бардык 

маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү билим берүү уюмдардын 

актыларынан турат.  

Метапредметтик натыйжалардын баалоо объектиси жана 

мазмунунун көрсөткөн  универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли   

төмөнкүдөй  түрлөрүнө сапаттуу   баа берүү менен ченесе болот:  

  Метапредметтик натыйжаларга жетүү  атайын 

диагностикалык милдеттерди аткаруунун универсалдык окуу 

ыктарынын белгилүү бир түрүнүн   даражасына баа берүү 

максатында иштелип  чыккан натыйжасы  катары  чыга алышат;  

  Метапредметтик натыйжаларга жетүү    инструменталдык  

негиз  (же чечүү  каражаты) катары, жана субъекттердин билим 

берүү жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин 

шарты катары каралышы мүмкүн.  Математика, эне  тили, адабий 

окуу, айлана-чөйрө  боюнча текшерүү  тапшырмаларды жүзөгө 

ашыруу ийгилигинине жараша,   жана баланын кетирген 

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын таанып -

билүүчүлүк аракеттерине бир катар ошол пайда жыйынтык 

чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытта лган, окуучулардын  

биргелешкен (командалык) ишин  талап  кылган текшер үү  

иштердин  жыйынтыгы боюнча   коммуникативдик УД 

калыптангандыгын  баалоого мүмкүндүк берет.  

  Метапредметтик натыйжаларга жетишкендик предмет 

аралык  татаал милдеттерди ийгиликтүү атка рууда көрсөтүлгөн 

болот.  
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Баалоонун  акыркы эки усулунун артыкчылыгы өлчөө 

предмети  болуп окуу ыктарынын  деӊгээлинин калыптанышы   

боюнча тапшырмалар    болгондугу эсептелет .  

 Текшерүү   иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу  

иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүнүн   

калыптангандыгы   (түздөн -түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой 

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу  иш -аракеттеринин 

калыптангандыгы    кыйыр бааланат.  

айрым сабактар боюнча окуучулардын жетишүү 

жыйынтыктарын баалоо   предметтик жыйынтыктарды  баалоону  

көрсөтөт. Бул натыйжаларга жетишүү үчүн билим берүү 

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат 

-  негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн  окуу 

сабактары. Билим  жана ылайыкталган негиз ги билим берүү 

программасын окутуу предметин түзгөн көндүмдөрдү баалоо 

механизмдери, анын салттуу түрүндө сакталат. Предметтик 

жыйынтыктарды баалоо  Стандартка ылайык баа берүүнүн   

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын 

ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча   каражаттарынын, 

стандарттуу колдонгонунун   билим берүү жана маалыматтык, 

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү 

талаптарына толук ылайык келүүгө  тийиш.  

Окутуунун натыйжаларын баалоодо салттуу 5 баллдык  шкала   

системасы  колдонулат. Бул ыкма окуучулардын окутуунун 

натыйжаларын баалоо үчүн башка ыкмаларды колдонууга 

тоскоолдук кылбайт.  

Коррекциялык-өнүктүрүү багыты боюнча  сабактардан 

натыйжаларга жетишүүнү   баалоо системасы   -  атайын иштелип 

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг 
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жыйынтыктарына таянат. укпай калган жана начар уккан  

окуучулардын  оозеки кепти кабыл алуусу жана   кайра  

чыгаруусунун мониторинги окуу жылына  эки  жолудан  кем   эмес 

өткөрүлөт (эреже катары, окуу жылынын башында жана аягында); 

окуучунун пландаштырылган окутуунун жыйынтыктарына жеткен 

учурларда башка убакытта (жыл аягына күтпөй) жүргүзүлүшү 

мүмкүн. Мындан тышкары,  тыбыш айтууну аналитикалык 

текшерүү жекече сабактарда ар бир окуу жылынын башында 

жүргүзүлөт.   Кептик  эмес кабылдоону, кеп технологиясын 

өнүктүрүү жана музыкалык -ритмикалык сабактардын мазмунун 

өздөштүрүү боюнча жыйынтыгын текшерүү ар бир чейректин 

акырында жүргүзүлөт.  

Ар бир окуу жылынын аягында,  "Кептик угууну жана  оозеки 

кептин айтуу  тарабын калыптандыруу","Музыка жана ритмикалык 

көнүгүүлөр", "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү   жана сүйлөө 

техникасы"  сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди  алып 

баруучу мугалимдер класстын  мугалими  менен бирге ар бир 

окуучуга  мүнөздөмө  түзүшөт.  Бул мүнөздөмө  текшерүү   

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын, 

кептик эмес үндөрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун, 

ошондой эле  программалык талаптарды өздөштүрүү  

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.      Педагогикалык   

кадрлардын ишмердүүлүгүн  баалоо окуучулардын БББ ЖББЫБПты 

өздөштүрүү жыйынтыктарын  жетишкендиктерин  баалоо 

жүрүшүндө натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн 

күтүлүүчү натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү 

жыйынтыгына негизделет.  
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3.2. Мазмундуу  бөлүм  

3.2.1.   Окуучулардын  жалпы (универсалдуу) окуу иш -

аракеттерин (ЖОИ)  калыптандыруу программасы.  

 

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн,    

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш-түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,   окуучулардын  

таанып билүү жана билим берүү максатарын  өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  

ЖОИ программасы   окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

билүүчүлүк жана коммуникативдик иш-аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.   

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттерине   төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алуу;  

 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  
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 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо:  көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж .б.) орнотуу, аны  

реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнү н 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  

Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш -аракеттери  төмөнкү көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар    боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  

 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  
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 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган  каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери  төмөнкү ыктар 

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн    окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты   жазуу, анын 

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;  

  маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  
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  көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операцияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү;  

  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер  төмөнкү 

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын   (8 -10-

сүйлөм)   сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн 

суроолорду берүү,   анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт 

тартуу жана сүрөт боюнча  окуя айтып берүү. Объекттин  оозеки 

жана жазма  сүрөттөлүшү боюнча  аны таанып -билүү, жана тартып 

сүрөттөө; кээ бир  белгилери боюнча айырмаланган эки окшош 

буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу.  Сүрөттөрдүн тизмеги 

же бир сүрөт   боюнча бир окуяны (10 -12 сүйлөм) түзүү; анын 

аталышын ойлоп табуу (мугалимдин жардамы менен). Сүрөт  

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки и ш-чараларды айтуу 

менен аӊгеме түзүү,    окуянын     атоо    (мугалимдин жардамы 
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менен 10-12 сүйлөм).     мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу 

учурунда болуп өткөн кызыктуу окуялар  жөнүндө мугалимге, 

курбуларына айтып берүү. Бир  туугандары, ата -энесине өмүрүнүн 

кызыктуу окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу. 

Өтүнүч,  каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  

тапшырмасы боюнча же  өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.   

Суроо  берип, иши тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере 

алат. Таанып-билүү мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти 

көрүп-угуу аркылуу кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.   

Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

каражаттарды  туура колдонуу,  монологдук айтып берүүнү 

колдоонуу  менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын жана 

аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдонуу аркылуу 

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү; ар түрдүү  ойлорду 

эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн кызматташуу позициясына 

умтулуу;жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү 

куруу;маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо; монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу 

каражаттарын   туура колдонуу,   баарлашуунун диалог формасын 

өздөштүрүү;  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну билүү; 

шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү каражаттарды колдонуу. 

жалпы окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу,   жазма 

чыгармаларынын негизги түрлөрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо; 

тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин) 

жазып жатканда  колдонуу. Энчилүү  аттарда жана чекиттен кийин 

баш тамга жазуу. Сөздөрдү  муундарга бөлүү. ташымалдоочу 

жөнөкөй учурларында  эрежесин сактоо. Өтүнүч,  каалоо, түрткү 

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  тапшырмасы боюнча 
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же  өз  алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.   Суроо  берип, иши 

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү 

мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу 

кабыл алуу негизинде диалогко катышуу. Диалогко   катышууга 

жөндөмдүү болушу үчүн: маселелердин кезектелишинин жардамы 

менен каникул  учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн 

суроо берүү; жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү; 

жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз кылуу. 

Кызыктуу  окуялар менен күндү сүрөттөп,  мектептин  кабарларын 

айтып  күндөлүк жазуу.  Аӊгеме  планын түзүү жана (окуяны окуп 

байланыштуу) план боюнча баяндама  жазуу. Кабыл  алынган 

ченемдерге ылайык   жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу  иштеринин 

негизги ыктарына ээ болуу.   Майрам жөнүндө  курбуларынан  суроо  

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү.   Баарлашууну  ар 

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар 

менен айкалыштырууга үйрөнүү. Сюжетти  сактоо, ал эми окуп 

көлөмүн узартуу же азайтуу, айрым сүйлөмдөрдү ор дуна 

синонимдердин тандоону колдонуу менен текст  жазуу. Каттардын, 

куттуктоолордун тексттерин  түзүү, жазма китепчени алып жүрүү.  

 

Окуу-интеллектуалдык жөндөмдөрү :  сабактардын белгилерин 

пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү 

белгилерин бөлүү. Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн: 

салыштыруу, тандоо, негизгини бөлүү, жалпылоого таянып 

өздөштүрүү; Башталгыч эмпирикалык жалпылоонун 

жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгилүү бир айырмачылык менен 

тааныш түшүнүгүн аныктоо.  "жана", "же",  "жок"  логикалык 

байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура колдонуу "бардык", 
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"бир" деген логикалык сөздөрдүн  маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу.  

Объектилердин  белгилери менен иш: тааныш объекттер жана 

көрүнүштөрдүн    маанилүү белгилерин бөлүү.   Логикалык  талдоо 

аракет системасына ээ болуу, салыштыруу боюнча, негизги 

маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.   Башталгыч эмпирикалык 

жалпылоо  жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгилүү бир 

айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо.  "жана", "же", 

"жок"  логикалык байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн  маанисин 

түшүнүү  жана туура колдонуу.  

 Тааныш  буюмдардын, окуялардын олуттуу белгилерин бөлүп, бул 

негизде окшоштуктарды жана айырмачылыктарды табуу. өз 

алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо  жана 

түшүндүрүү. Тема  боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө, 

бүтүндү  элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы боюнча 

текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү .    

Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын 

негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;  

ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана   жалгыз 

же мугалимдин жардамы менен, жалпы   же белгилүү бир түшүнүк 

боюнча, аларды аныктоо. Тааныш  б уюмдарды, иш-чаралардын 

маанилүү белгилерин бөлүү, жана окшоштуктары же 

айырмачылыктарды табууга ушул негизде. өз алдынча же 

мугалимдин жардамы менен түшүнүктөрдү аныктоо үчүн  

объектинин  сүрөтүн тартуу.  Курдаштары менен  биргелешип 

логикалык классификация   уюштуруу; салыштыруу; ошол эле 

түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана   өз алдынча же 

мугалимдин жардамы менен жалпылоо   же белгилүү бир түшүнүк 
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боюнча, аларды  сүрөттөө.  Жалпы  түшүнүктөрд ү   билдирүү үчүн  

мисал келтирүү. бүтүн  предметти  элементтерге  бөлүү ,    бүтүндөн 

элементтерди көрө билүү. Өздөрүнүн  иш -аракеттеринин 

кезектүүлүгүн   айтып берүү. Логикалык    ой объектисин суроого 

жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөн үндө   

андан ары эмне деп айтылат?.   Суроолорго  жо оп берүү:  "Эмне 

үчүн сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин 

кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык 

байламталарды, "бардык", "кээ бир"  квантор сөздөрд үн   маанисин 

түшүнүү, туура  колдонуу; бул  маалыматтарга таянып     жөнөкөй 

корутунду чыгаруу.  

3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү  

аймактын курстарынын программасы  

Окуу  сабактарынын программалары  укпай калган жана начар 

уккан окуучулардын БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү 

жыйынтыктарга   жетишүүнү камсыз кылышы керек.  

Окуу  сабактарынын программалары башталгыч билим 

берүүнүн болжолдолгон  ылайыкташтырылган  прог раммасын  

өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик, 

предметтер аралык) жана Универсалдуу   окуу кыймылдарын 

калыптандыруу   программасынын талаптарынын негизинде 

иштелип чыгат.   

Окуу сабактарынын негизги мазмуну  

Филология предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  
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  сабатты өздөштүрүү  процессинде   окуу жана жазуунун  

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө 

жана куруу    көндүмдөрүн өнүктүрүү. баарлашуунун 

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;  

  коомдук-турмуштук, жалпы жана атайын билим алуу 

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди 

чечүү үчүн жазуу жана оозеки тилин пайда лануу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү  ;  

  көркөм чыгарманын мазмунун түшүнүү көндүмдөрүн 

калыптандыруу, текст менен иштөө;  

  окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу  ;  

  баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө 

тиешелүү денгээлде оозеки билдирүү үчүн дараметин  

өнүктүрүү;  

  көрүп-угуу жана   угуу   аркылуу оозеки кепти кабыл алуу, 

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки  коммуникация 

процессинде  пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;  

  окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу, 

алардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, предметтик–  

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин 

өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;символдук белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);  
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  билимдердин структуралаштыруу;билимдерди кеңейтүү, 

өнүктүрүү, актуалдаштыруу;окуу иш -аракеттерин 

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн логикалык тизмегин 

түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү 

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз  түзүмүн схема түзүү менен) 

жана моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү 

киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

  жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясы н  

пайдалануу;  

  сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн   негиз  түзүү жана  илимий 

билимдердин системасын жана ишинин негизги элементтерин, 

жаңы билимдерди колдонуу   көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

 

4. Кыргыз/орус тили  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү.  

Угуу .  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмунун  билдирүү. Сүйлөө . Коммуникативдүү 

милдеттерди натыйжалуу чечүү  үчүн баарлашуунун  максаттарына 

жана шарттарына ылайык  тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин 

диалог формасын практикалык түрүндө   өздөштүрүү. Окуу  

милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун практикалык 

өздөштүрүү  (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).   Окуу  жана 
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күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 

(саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап 

менен кайрылуу). Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура 

интонацияны сактоо.  

  Окуу .    Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн 

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу. 

Текстте  камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды 

иштеп чыгуу. Текстте   камтылган маалыматты чечмелөө жана 

жалпылоо. Жаратылыш  объекттерин жана алардын моделдери 

менен  алиппедеги   сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган   

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү 

дидактикалык материалды колдонуп   туура   талдоону   пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. Тексттин   тү зүлүшүн жана тил 

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо  жана баалоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу. Окуу ишинин бул 

түрү үчүн коюлган    белгилүү эрежелер боюнча     сөздөрдү 

окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин  мазмуну  (толук, 

тандалма) жөнүндө баяндама   жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү 

(эссе) окуучулар  кызыккан темалар боюнча (элестөөлөрдүн 

негизинде, адабий чыгармалардын негизинде, аудиожазууну 

угуунун негизинде   ж.б.у.с.).   Жазуу   көндүмдөрүн жана ыктарын  

өздөштүрүү.    Үйрөнгөн  тамгаларды кайра жазуу.   Жазуу 

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу  

(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү).   

Сабаттуулукка окутуу . 
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Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү м енен 

маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү  тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүздөрдү айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн 

минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  муундарга бөлүштүрүү. 

Басым ордун аныктоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. 

е,ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Тамгалардын   тизилүү 

катары. Алфавитти   билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары 

туура атоо. Алфавит   менен иш алып баруу, та мгаларды колдонуу 

сөздүктөр, китеп, каталогдор.  

  Окуу .    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  

Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү  жана кыска тексттерди 

түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным 

менен окуу. Кыска  тексттердин  жана ырлардын материалында  

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн 

сөздөр  менен окууга өтүүдө) окуу  менен таныштыруу.   

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)   көчүрүп жазып жатканда, 

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.  

Жазуу .    
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Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын 

макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн өнүктүрүү.   

Дептеринин  мейкиндигинде, класс тактасында багыт алуу 

ыктарынын өнүктүрүү.   Тамгаларды,  тамга айкалыштарын, 

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз  жана сүйлөмдөрдү   

көчүрүү.  Айтылышы  менен карама -каршы келген сөздөрдү жана 

сүйлөмдөрдү жазуу.   Текстти    туура  көчүрүүнүн ыкмала рын 

өздөштүрүү. Тамга  эмес  графикалык каражаттардын 

функцияларын  колдонуу: сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, 

ташымал белгиси, абзац.   

Сөз жана сүйлөм. Сөз  талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ 

үчүн  материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу.  Сөздөр   менен 

сүйлөмдөрдү айырмалоо.   Сүйлөмдөр  менен иштөө: сөздөрдү 

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен 

кийин сөздөрдү баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү  

Орфография .   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм 

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар;  муун боюнча ташымал; 

тыныш белгилерин колдонуу.   

Кепти өнүктүрүү.  Текстти  өз  алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,  байкоо боюнча анча чоң эмес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Кептин  грамматикалык структурасын түзүү  

I. тилдин негизги грамматикалык мыйзамченемдүүлүктөрүн 

практикалык өздөштүрүү   
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Практикалык грамматикалык жалпылоо.   Сүйлөмдөрдү 

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо, 

сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.  

Сүйлөмдөн  эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды 

билдирген сөздөрдү бөлүп көрсөтүү. Ким?  Эмне?   деген 

суроолорго жооп берүүчү объекттерди, иш -аракеттери жана 

белгилерди билдирүүчү   сөздөрдү айырмалап, аларды 

бириктирүүчү  ким? эмне?, кандай?, кайда? Эмне  кылат?  

суроолоруна жооп берүү.  Сөз  айкаштарынын  баштапкы сан атооч 

мүчөлөрү боюнча аныктоо   бир, бирөө.  Жекелик  жана көптүк  

санды  айырмалоо.   Этиш  чактарынын түрлөрүн бөлүп  эмне 

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген  суроолор боюнча  

аныктап, аларды  учур чак,  өткөн чак, келээр чак  терминдери 

менен  белгилөө.   

Сөздөргө суроону  туура коюу,  жана алар боюнча предметти,  

иш-аракетти, предметтин абалын, мейкиндигин, убакытын, 

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын  белгилөө  

үчүн суроолордун  туура жазуу.   

Улама мүчөлөрдүн  жардамы менен  уюшулган этиштик   сөз 

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү 

айырмалоо.  "зат", "иш-аракет", "белгиси" деген  түшүнүктөргө 

алып келүү, андан  кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү 

өнүктүрүү.   "зат атооч",  "этиш", "сын атооч" менен таанышуу, 

этиштердин мезгил  менен өзгөрүшүн  байкоо, "жактоо" терми нин 

өздөштүрүү.  Зат  атоочтордун грамматикалык түрлөрүнүн 

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо. 

"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.   Зат  атоочтун  жөндөлүш  
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типтерин  өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш", 

"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.  

Ким? Эмне?  Эмне кылып жатат? суроолору  боюнча жөнөкөй 

сүйлөмдүн түзүлүшүн өздөштүрүү. татаал синтаксистик 

структураларды өздөштүрүү: көпчүлүк аныктооч, мейкиндик, 

себеп, максат, убактыт, маанилик, карама -каршылык билдирген 

татаал сүйлөмдүн жалпы колдонулган түрлөрүн өздөштүрүү. 

Өздөштүрүлгөн  материалдын чегинде  өз алдынча сабаттуу кепке  

ээ болуу.  

 

 

II. Грамматиканы  өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу 

маалымат  

Фонетика жана орфоэпия. Үндүү  жана үнсүздөр, аларды 

айтуу ортосундагы айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   

үнсүздөр, жумшак жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, 

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес тыбыштарды    үнсүздөрдүн   

жумшактыгы боюнча аныктоо.   Басым, сөздө басым  түшкөн 

үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү  муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз 

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине 

ылайык   так айтуу. Сөздөрдү  фонетикалык талдоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. Тамга  

эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  колдонуу: 
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сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, абзац . 

Тамгалардын   тизилүү катары. Алфавитти   билүү: алардын 

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит   менен иш алып 

баруу, тамгаларды колдонуу сөздүктөр, китеп, каталогдор. 

Сүйлөмдүн аягында суроо жана илеп белгилери (таанышуу). 

Адамдардын аттары    шаарлар, айыл-кыштактар, дарыялардын 

аттарын баш тамга менен жазуу.   

Лексика.   Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү  табуу. 

Тексттеги  сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы 

менен   маанисин тактоо.   Бир  маанилик жана көп маанилик 

сөздөр.  түз  жана каймана    маанидеги сөздөр   жөнүндө түшүнүк.   

Синонимдерди   жана антонимдерди  кепте пайдаланууга  байкоо 

жүргүзүү.  Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.  

Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө  жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, 

тектеш, сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  Сөздү  түзүмү боюнча 

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор  боюнча алфавит 

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, 

алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.  

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 

Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү. Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө 

боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  1,2,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү. Зат   атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат  атоочун көптүк 
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саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  

Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат 

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 

2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун 

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны, 

анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.   «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго 

жооп берүүчү  этиштерди айырмалоо.  Этиштин чактары: өткөн чак, 

келээр чак, учур чак.  Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак 

жана сан   боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I  жана  II жагы боюнча 

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.   Этишти 

морфологиялык талдоо.  

Уӊгу.  Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).   

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын 

милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөм ө  формаларын  

түзүүсү.  Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен 

предлог ортосундагы айырмачылык.   

Синтаксис .  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү ай ырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр.  Ойго 

эмоционалдык түс (интонация) берүү.    Сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү     баса белгилөө.  

Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    Туура  жазуу 

эрежелерин колдонуу.  

Кепти  өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким 

менен, эмне максат менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог 

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. 

Окуу  кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим,  

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну  иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөтт өө   

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 



475 
 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү 

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар;  сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

 

 

6. Адабий окуу:  

Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү  

сүйлөө ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -образын" 

түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын 

тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   багыт  

алуусун   калыптандыруу;адабий чыгармалардын каармандарын  

сезимдик натыйжалуу  аныктоо аркылуу "Мен -образын" 

салыштыруу   негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып 

билүү;жаратылышты  сүйүү сезими;каармандардын  аракеттеринин 

мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан 

баа берүү;дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты м енен 

таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин 

иштеп чыгуу;каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана 
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маанисин аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа 

берүү;окуялардын сүрөттөрүн    жана каармандардын иш - 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра 

түзүү);баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын 

пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу; 

окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү; олуттуу жана кошумча 

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу; 

билимдерди  түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын 

иштеп чыгуу;  көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук 

кабылдоо;  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган 

чыгармаларды жана башка  иштерди талкуулоодо  өнөктөштөр 

менен кызматташуу.  

Окуу.   

Үн  чыгарып окуу.  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым 

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.     Тыныш белгилерин 

басым менен белгилеп окуу,  эрежелерин окуу. интон ация-релиз 

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу.  Ичинен окуп, чыгарманын  

маанисин түшүнүү (  көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү 

чыгармалар колдонулат). Тексттен  керектүү маалыматты табуу  

жөндөмү. Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар  

кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу, 

илимий-популярдуу, аларды  салыштыруу. Тексттин бул 
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түрлөрүнүн максатын аныктоо. Элдик фольклордук текстин 

өзгөчөлүктөрү. тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.  Китепти аты жана  көркөмдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.   Маалыматтын  ар кандай түрлөрү менен иштей 

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү, 

тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда 

текстти колдонуу  аркылуу толуктоо. Көркөм  жана маалымдоочу 

материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү 

катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп 

окуу, көркөм, справочная. Китептердин  элементтери: мазмуну, баш 

сөзү, башкы бет,  аннотация, иллюстрация. Китептеги  маалымат 

түрлөрү: илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу менен 

китептер, маалымдоочу материал).  

Китептердин  типтери (басылмалардын): китеп -чыгарма, 

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,  баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү,  ар 

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармалар ындагы  идеялардын, 

каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн окшоштугун 

билүү. Чыгармалардын баатырларынын    мүнөздөмөсү. 

Тексттердеги каармандарды,  окуяларды мүнөздөгөн  сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо 

(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын 
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аналогия боюнча же тескерисинче  салыштыруу. Автордун 

каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде   аныктоо.  

  Баатырдын, каармандын  мүнөздөмөсү. Баатырдын  мүнөзү 

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм  

тексттин  ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана 

кыска ( негизги идеялары).  

Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү  тандоо), окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттер менен иштөө.  Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.  

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү 

жана таяныч сөздөр.     

 Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга  

таянып айтып берүү. аныктоо.   Текстти  толук  жана  кыскача 

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлү ү  менен).  

Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу. Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү: суроолорду түшүнүү, аларга өз  

алдынча жооп берүү, жана текст боюнча суроолорду берүү; 

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 

көркөм, илимий -таанып билүүчү текст). Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  
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   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү.  Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же 

суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу. 

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана  көркөм тексттин 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан  же окуган тексттин мазмунун 

айтып  берүү.  Таасирлерди  баяндамада (сүрөттөмө, аргумент, 

баяндоо)    (тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып 

берүү. Өз   аӊгемесинин планын куруу.  Монолог  билдирүүсүндөгү 

өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним, 

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу. Чыгарманын  

мазмуну  баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын 

орду, каармандардын мүнөзү)  көркөм каражаттарды берилген 

темадагы мини -сочинениелерде, аңгемелерде пайдалануу 

(салыштыруу).  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген  кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын 

чыгармалары. Китептердин  ар кандай түрлөрү: тарыхый,  

укмуштуу жоруктар жөнүндө,  илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары 

(тандоо аркылуу). Балдар  үчүн окуунун негизги темалары: ар башка 

элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар, 

жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман 

иштер  жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.  
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Адабий пропедевтика   (иш жүзүндө өздөштүрүү),  көркөм 

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин   наркын аныктоо үчүн 

(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын билдирүү: 

синоним, антоним, салыштыруу.  

Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу: көркөм чыгарма, автор 

(айтып берүүчү), сюжет, тема; чыгарманын каарманы, анын 

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм, уйкаштык). Фольклор  

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармала рдын  

жанрдык түрдүүлүгү. Кичине  элдик формалар (бешик ырлары, 

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар) - 

таануу, айырмалоо, негизги маанисин аныктоо. Жомоктор  

(жаныбарлар жөнүндө, турмуштук, сыйкырлуу жомоктор). 

Жомоктун  көркөм өзгөчөлүктөрү: лексикалык, курулуусу 

(композиция).     Адабий  ( автордук) жомок. Аңгеме, ыр, тамсил –  

жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк, курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгармачыл иш -

аракеттери (адабий чыгармалардын негизинде) окуучулар дын 

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө: 

ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен 

сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору, 

жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш -

чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди ишке ашырууга планды 

сактоо); сочинение  элементтери менен изложение, адабий 

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст), 

сүрөттөрдүн  чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке 

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,    
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Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат 

менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти 

практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Т ексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 
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тексттерди тууралоо; тексттерде  синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги 

алдында, жамаат менен чогуу  даярдалган план боюнча изложение 

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян 

жазуу (сочинение).  

Окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгү (адабий 

чыгармалардын негизинде)  окуучулардын адабий чыгарманын 

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка, 

драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган  текст  менен 

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга кирги зүү (себеп-

мамилелерди түзүү, иш -чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди 

жүзөгө ашыруу);  курамын элементтери менен берүү, өз алдынча 

текст негизинде көркөм түзүү (окшоштук боюнча, текст), 

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды 

бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын 

негизинде, окулган адабий чыгармалардын  негизинде 

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.  

4. Предметтик -практикалык окутуу  

Предметтик-практикалык иш -сүйлөө ишинин негиздерин 

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик-практикалык окутуу 

сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз 

менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучунун 

демилгелүү ишке аша турган   активдүү ой ишине дем берет.  

  Иши  жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,   жардам сура п 

кайрылуу, планын түзүү,      шеригинин чыгармачыл ишин баалоо 

(баа берүү үчүн планды   колдонуу, схемалардын пайдалануу, 
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сигнал (окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети 

жана башка көрүнөө каймана каражаттары, анын ичинде; ар кандай 

татаалдыктагы модель үлгүлөрү)  сөздөрү.  

Мугалимдин  тапшырмасын түшүнүү жана аткаруу. 

Мугалимдин  суроолоруна жооп берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор  

менен мугалимге жана курдаштарына  менен кайрырлуу.  

Зарыл  болгон материалды  жана ишти баштоого уруксат алуу. 

жумуш кылууга каалоосун билдирүү, ишин аяктоосун билдирүү.   

Оозеки  жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамааттык 

ишти жүзөгө ашыруу. өндүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун  өлчөмүн 

аныктоо жана   атоо.  

Жардамды  төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат: окуу ишин 

пландаштыруу боюнча көмөк көрсөтүү; окутуу иш учурунда 

кошумча нускама; маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлгүлөрүн 

камсыз кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин 

стимулдаштыруу; илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү. 

Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар 

кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи 

кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу карталарына, андан 

кийин  өз алдынча   куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз 

ара башкаруу.  

Ишмердүүлүктүн  түрлөрү.  

Ийлеп-чаптоо .  Пластилинди жумшартуу. Материалга  каалагандай 

өзгөртүү, формасын  (тоголок, сүйрү, таякча) берүү.   пластилинди 

бөлүгүн үзүү, керектүү өлчөмдөгү бөлүктөргө бөлүү. ар кандай   

формадагы  буюмдарды пластилинден жасоо.  
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Аппликация .  Даяр формалар  жана шаблондор. Формалар  жана 

үлгүлөр боюнча контурдун бойлото кесүү. Ар кандай калыптарга 

буюмдарды кесүү. Кагаздын каалаган түсүн тандоо. Баракка  

чаптоо.  

Сүрөт  тартуу. Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.  Ар  т үрдүү   графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  

сүрөтүн тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  

Тематика жана иш-аракеттин объектилери:  шар, алма, 

алмурут, бадыраӊ, сабиз, козу карын, помидор, каз, кубик, 

матрёшка, топ, машина, жашылчалар. Жемиштер, оюнчуктар, 

өрдөк, түлкү, каз, чыны,  үстөл, отургуч, керебет, ашкана 

идиштери, эмерек, учак, трамвай. Жаңы жылдык балаты. Кышкы 

оюн. Кышкы пейзаж. Жаз. Паркта жаз. Теремок. Чамгыр. 

Ромашкалар, роза, мак, жалбыратар.   Гүлдөр вазада.  

  Математика жана информатика предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги  милдеттери:  

  математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана 

алгоритмдик иш уюштуруу;  

  коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш-аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  
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  маселелерди чечүү үчүн иш-аракеттердин ыкмаларды  жана 

натыйжасын    айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  

  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация (мис, 

объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  

  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика  сабактарында    математикалык жана практикалык 

маселелерди чечүүдө, мисалы дүкөндөн эсептөө сыяктуу,  

өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык 

кепти  аң-сезимдүү пайдаланышат.  

 

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  түшүнүгү 

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшүнүктү 

калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында   жүзөгө 

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүктөр  менен иш жүзүндө 

иштөөнүн   натыйжасында ачылат; зат тарды эсептөө, көлөмдөрдү 

өлчөө  учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык 

моделин куруу үчүн үч ыкма  ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан  

көлөмдөрдү өлчөө  бирдиги катары.  

Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы 

түшүнүгүн калыптандыруу менен  тыгыз байланышкан. Бул процесс 

номурлоо жана натуралдык сандар  менен арифметикалык 

амалдарды аткаруу   жүргүзүү учурунда да,  калыптанат. 

Нумерацияны изилдеп жатканда окуучулардын иш -аракеттери  

турумдук ондук системасын   ишке ашыруу жана   бирдиктердин 

катышына  багытталган.  
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Математиканын  баштапкы курсунда арифметикалык амалдар 

түшүнүгү  маанилүү орунду ээлейт. Ар бир арифметикалык 

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди 

аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана т ерминдерге 

таянат. Ар бир изилдөө -иши анын   мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.  

Сандар менен арифметикалык амалдарды   изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары   маанилүү орунду 

ээлейт. Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 

биринчиден, эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында 

аныктоо, экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү 

окутууну уюштуруу. Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп 

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын  бүт 

ишине аралашууга тартуу керек.   балдардын к ызыкчылыктарын 

ишке ашырууну, ошондой эле пикирлер ар түрдүү каражаттар менен 

жардам берип, иш ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.  

  Башталгыч  мектептин математика курсунда , албетте, абдан 

маанилүү болуп математиканын   негизги мыйзамдары гана эмес,   

анын практикалык  тиркемелери   экенин белгилей кетүү керек. 

Башкы  нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү 

эсептөөлөрдү,   өлчөөлөрдү  аткарып жатканда,  маселелерди 

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки  

эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана 

символдук моделдери  пайдаланылат.  

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте   

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем  эсептөө көндүмдөрүн 

калыптандыруу керек, кээ бир учурларда, аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

Эсептөө   көндүмдөрүн мааниси, аларсыз окуучулар  

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн  мазмунун өздөштүрө албайт 
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экенинде гана эмес. Алар  болбосо, системалуу  ар кандай 

эсептөөлөр   колдонулчу химия жана физика сыяктуу окуу 

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.  

Программада  оозеки эсептөө  техникалары менен бирге жазуу 

эсептөө  ыктарына  балдарды окутууга зор маани    берилет. Жазуу  

жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда алгоритмдештирүү 

маанилүү.  

Сандар  жана көлөмдөр .  Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана 

разряддар. Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен  тааныштыруу. Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби, салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);    көлөм бирдиги  (литр), 

убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири, 

төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.   Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткару у тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   арифметикалык 

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу 

жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  көбөйтүү).  
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Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

 

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага көп 

(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү   жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.   

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар .   Предметтердин 

мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуус у (өйдө, төмөн, жогору-

ылдый, оң-сол, ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга  

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  параллелепипед, 

пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр   
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Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.  Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.   Көп бурчтуктун аянтын эсептөө.  

Маалымат менен иштөө.   

Эсеп, көлөмдү өлчөө менен байланышкан маалыматтар ды  

чогултуу жана берүү, алынган маалыматты  турукташтыруу, талдоо. 

Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй 

туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», «эгер .. .  анда .. .», «чыныгы / 

жалган экенин .. .», «ар бири», «баардыгы»,«кээ бири»). 

Передметтердин, сандардын, геометриялык фигуралардын катарын 

(чынжырын) эреже боюнча даярдоо. Маалымат  издөө планын, 

жөнөкөй алгоритмин, жазуу, түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны 

окуу жана толтуруу.  

5.  Кыргыз/орус тили  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү.  

Угуу .  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмунун  билдирүү. Сүйлөө . Коммуникативдүү 

милдеттерди натыйжалуу чечүү  үчүн баарлашуунун  максаттарына 

жана шарттарына ылайык  тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин 

диалог формасын практикалык түрүндө   өздөштүрүү. Окуу  

милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун практикалык 

өздөштүрүү  (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).   Окуу  жана 
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күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 

(саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап 

менен кайрылуу). Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура 

интонацияны сактоо.  

  Окуу .    Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды та буу үчүн 

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу. 

Текстте  камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды 

иштеп чыгуу. Текстте   камтылган маалыматты чечмелөө жана 

жалпылоо. Жаратылыш  объекттерин жана алардын моделдери 

менен  алиппедеги   сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган   

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү 

дидактикалык материалды колдонуп   туура   талдоону   пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. Тексттин   түзүлүшүн жана тил 

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо  жана баалоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу. Окуу ишинин бул 

түрү үчүн коюлган    белгилүү эрежелер боюнча     сөздөрдү 

окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин  мазмуну  (толук, 

тандалма) жөнүндө баяндама   жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү 

(эссе) окуучулар  кызыккан темалар боюнча (элестөөлөрдүн 

негизинде, адабий чыгармалардын негизинде, аудиожазууну 

угуунун негизинде   ж.б.у.с.).   Жазуу   көндүмдөрүн жана ыктарын  

өздөштүрүү.    Үйрөнгөн   тамгаларды кайра жазуу.   Жазуу 

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу  

(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү).   

Сабаттуулукка окутуу . 
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Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү  тыб ыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүздөрдү айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн 

минималдуу  бирдиги катары.   Сөздөрдү  муундарга бөлүштүрүү. 

Басым ордун аныктоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. 

е,ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Тамгалардын   тизилүү 

катары. Алфавитти   билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары 

туура атоо. Алфавит   менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу 

сөздүктөр, китеп, каталогдор.  

  Окуу .    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  

Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди 

түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным 

менен окуу. Кыска  тексттердин  жана ырлардын материалында  

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн 

сөздөр  менен окууга өтүүдө) окуу  менен таныштыруу.   

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)   көчүрүп жазып  жатканда, 

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.  

Жазуу .    
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Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын 

макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн өнүктүрүү.   

Дептеринин  мейкиндигинде, класс тактасында багыт алуу 

ыктарынын өнүктүрүү.   Тамгаларды,  тамга айкалыштарын, 

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз  жана сүйлөмдөрдү   

көчүрүү.  Айтылышы  менен карама -каршы келген сөздөрдү жана 

сүйлөмдөрдү жазуу.   Текстти    туура  көчүрүүнүн ыкмаларын 

өздөштүрүү. Тамга  эмес  графикалык каражатт ардын 

функцияларын  колдонуу: сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, 

ташымал белгиси, абзац.   

Сөз жана сүйлөм. Сөз  талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ 

үчүн  материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу.  Сөздөр  менен 

сүйлөмдөрдү айырмалоо.   Сүйлөмдөр  мене н иштөө: сөздөрдү 

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен 

кийин сөздөрдү баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү  

Орфография .   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм 

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар;  муун боюнча ташымал; 

тыныш белгилерин колдонуу.   

Кепти өнүктүрүү.  Текстти  өз  алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,  байкоо боюнча анча чоң эмес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Кептин  грамматикалык структурасын түзүү  

I. тилдин негизги  грамматикалык мыйзамченемдүүлүктөрүн 

практикалык өздөштүрүү   
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Практикалык грамматикалык жалпылоо.   Сүйлөмдөрдү 

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо, 

сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.  

Сүйлөмдөн  эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп ж атканды 

билдирген сөздөрдү бөлүп көрсөтүү. Ким?  Эмне?   деген 

суроолорго жооп берүүчү объекттерди, иш -аракеттери жана 

белгилерди билдирүүчү   сөздөрдү айырмалап, аларды 

бириктирүүчү  ким? эмне?, кандай?, кайда? Эмне  кылат?  

суроолоруна жооп берүү.  Сөз  айкаштарынын  баштапкы сан атооч 

мүчөлөрү боюнча аныктоо   бир, бирөө.  Жекелик  жана көптүк  

санды  айырмалоо.   Этиш  чактарынын түрлөрүн бөлүп  эмне 

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген  суроолор боюнча  

аныктап, аларды  учур чак,  өткөн чак, келэ эр чак  терминдери 

менен  белгилөө.   

Сөздөргө суроону  туура коюу,  жана алар боюнча предметти,  

иш-аракетти, предметтин абалын, мейкиндигин, убакытын, 

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын  белгилөө  

үчүн суроолордун  туура жазуу.   

Улама мүчөлөрдүн   жардамы менен  уюшулган этиштик   сөз 

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү 

айырмалоо.  "зат", "иш-аракет", "белгиси" деген  түшүнүктөргө 

алып келүү, андан  кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү 

өнүктүрүү.   "зат атооч",  "этиш", "сын атооч" менен таанышуу, 

этиштердин мезгил  менен өзгөрүшүн  байкоо, "жактоо" терминин 

өздөштүрүү.  Зат  атоочтордун грамматикалык түрлөрүнүн 

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо. 

"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.   Зат  атоочтун  жөндөлүш  



494 
 

типтерин  өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш", 

"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.  

Ким? Эмне?  Эмне кылып жатат? суроолору  боюнча жөнөкөй 

сүйлөмдүн түзүлүшүн өздөштүрүү. татаал синтаксистик 

структураларды өздөштүрүү: көпчүлүк аныктооч, мейкиндик, 

себеп, максат, убактыт, маанилик, карама -каршылык билдирген 

татаал сүйлөмдүн жалпы колдонулган түрлөрүн өздөштүрүү. 

Өздөштүрүлгөн  материалдын чегинде  өз алдынча сабаттуу кепке  

ээ болуу.  

II. Грамматиканы   өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу 

маалымат  

Фонетика жана орфоэпия. Үндүү  жана үнсүздөр, аларды 

айтуу ортосундагы айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   

үнсүздөр, жумшак жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, 

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес тыбыштарды    үнс үздөрдүн    

жумшактыгы боюнча аныктоо.   Басым, сөздө басым  түшкөн 

үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү  муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз 

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине 

ылайык   так айтуу. Сөздөрдү  фонетикалык талдоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. Тамга  

эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  колдонуу: 

сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. 

Тамгалардын   тизилүү катары. Алфавитти   билүү: алардын 

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит   менен иш алып 
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баруу, тамгаларды колдонуу сөздүктөр, китеп, каталогдор. 

Сүйлөмдүн аягында суроо жана илеп белгилери (таанышуу). 

Адамдардын аттары    шаарлар, айыл -кыштактар, дарыялардын 

аттарын баш тамга менен жазуу.   

Лексика.   Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү  табуу. 

Тексттеги  сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жарда мы 

менен   маанисин тактоо.   Бир  маанилик жана көп маанилик 

сөздөр.  түз жана каймана    маанидеги сөздөр   жөнүндө түшүнүк.   

Синонимдерди   жана антонимдерди  кепте пайдаланууга  байкоо 

жүргүзүү.  Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.  

Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, 

тектеш, сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  Сөздү  түзүмү боюнча 

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор  боюнча алфавит 

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, 

алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.  

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулу шу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 

Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү. Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндө мө 

боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  1,2,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү. Зат  атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат  атоочун көптүк 

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  
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Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат 

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочто р: 1, 

2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун 

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны, 

анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.   «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго 

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.  Этиштин чактары: өткөн чак, 

келээр чак, учур чак.  Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак 

жана сан   боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I  жана  II жагы боюнча 

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.   Этишти 

морфологиялык талдоо.  

Уӊгу.  Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).   

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар  менен таныштыруу. Алардын 

милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын  

түзүүсү.  Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен 

предлог ортосундагы айырмачылык.   

Синтаксис .  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айка штарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр.  Ойго 

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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эмоционалдык түс (интонация) берүү.    Сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү     баса белгилөө.  

Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    Туура  жазуу 

эрежелерин колдонуу.  

Кепти  өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким 

менен, эмне максат менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог 

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. 

Окуу  кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү  өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификас ы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     
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  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлү гүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү 

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар;  сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

7. Адабий окуу:  

Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү  

сүйлөө ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -образын" 

түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын 

тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   багыт  

алуусун   калыптандыруу;адабий чыгармалардын каармандарын  

сезимдик натыйжалуу аныктоо аркылуу "Мен -образын" 

салыштыруу   негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып 

билүү;жаратылышты  сүйүү сезими;каармандардын  аракеттеринин 

мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан 

баа берүү;дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен 

таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин 

иштеп чыгуу;каармандардын  аракеттеринин ма змунун жана 

маанисин аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа 

берүү;окуялардын сүрөттөрүн    жана каармандардын иш - 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра 

түзүү);баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу  менен, аудио -визуалдык каражаттарын 
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пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу; 

окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү; олуттуу жана кошумча 

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу; 

билимдерди  түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын 

иштеп чыгуу;  көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук 

кабылдоо;  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган 

чыгармаларды жана башка  иштерди талкуулоодо  өнөктөштөр 

менен кызматташуу.  

Окуу.   

Үн   чыгарып окуу.  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым 

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.     Тыныш белгилерин 

басым менен белгилеп окуу,  эрежелерин окуу. интонация -релиз 

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу.  Ичинен окуп, чыгарманын  

маанисин түшүнүү (  көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү 

чыгармалар колдонулат). Тексттен  керектүү маалыматты табуу  

жөндөмү. Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар  

кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу, 

илимий-популярдуу, аларды  салыштыруу. Тексттин б ул 

түрлөрүнүн максатын аныктоо. Элдик фольклордук текстин 

өзгөчөлүктөрү. тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.  Китепти аты жана көркөмдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  
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  Тексти өз алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды  атоо.   Маалыматтын  ар кандай түрлөрү менен иштей 

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү, 

тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда 

текстти колдонуу  аркылуу толуктоо. Көркөм  жана маалымдоочу 

материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү 

катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп 

окуу, көркөм, справочная. Китептердин  элементтери: мазмуну, баш 

сөзү, башкы бет,  аннотация, иллюстрация. Китептеги  маалымат 

түрлөрү: илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу менен 

китептер, маалымдоочу материал).  

Китептердин  типтери (басылмалардын): китеп -чыгарма, 

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,  баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү,  ар 

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы  идеялардын, 

каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн окшоштугун 

билүү. Чыгармалардын баатырларынын    мүнөздөмөсү. 

Тексттердеги каармандарды,  окуяларды мүнөздөгөн  сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо 

(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын 

аналогия боюнча же тескерисинче  салыштыруу. Авторд ун 

каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде   аныктоо.  

  Баатырдын, каармандын  мүнөздөмөсү. Баатырдын  мүнөзү 

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм  



501 
 

тексттин  ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана 

кыска ( негизги идеялары).  

Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо), окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттер менен иштөө.  Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.  

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү 

жана таяныч сөздөр.     

 Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга  

таянып айтып берүү. аныктоо.   Текстти  толук  жана  кыскача 

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).  

Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу. Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү: суроолорду түшүнүү, аларга өз  

алдынча жооп берүү, жана текст боюнча суроолорду берүү; 

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 

көркөм, илимий -таанып билүүчү текст). Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  

   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү.  Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же 
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суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу. 

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана  көркөм тексттин 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан  же окуган тексттин мазмунун 

айтып  берүү.  Таасирлерди  баяндамада (сүрөттөмө, аргумент, 

баяндоо)    (тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып 

берүү. Өз   аӊгемесинин планын куруу.  Монолог  билдирүүсүндөгү 

өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним, 

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу. Чыгарманын  

мазмуну  баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын 

орду, каармандардын мүнөзү)  көркөм каражаттарды берилген 

темадагы мини -сочинениелерде, аңгемелерде пайдалануу 

(салыштыруу).  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген    кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын 

чыгармалары. Китептердин  ар кандай түрлөрү:  тарыхый,  

укмуштуу жоруктар жөнүндө,  илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары 

(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка 

элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар, 

жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман 

иштер  жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.  

Адабий пропедевтика   (иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм 

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин   наркын аныктоо үчүн 
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(мугалимдин жардамы менен) көркө м сөз каражаттарын билдирүү: 

синоним, антоним, салыштыруу.  

Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу: көркөм чыгарма, автор 

(айтып берүүчү), сюжет, тема; чыгарманын каарманы, анын 

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм, уйкаштык). Фольклор  

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын  

жанрдык түрдүүлүгү. Кичине  элдик формалар (бешик ырлары, 

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачт ар, табышмактар) - 

таануу, айырмалоо, негизги маанисин аныктоо. Жомоктор  

(жаныбарлар жөнүндө, турмуштук, сыйкырлуу жомоктор). 

Жомоктун  көркөм өзгөчөлүктөрү: лексикалык, курулуусу 

(композиция).     Адабий  ( автордук) жомок. Аңгеме, ыр, тамсил –  

жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк, курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгармачыл иш -

аракеттери (адабий чыгармалардын негизинде) окуучулардын 

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө: 

ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен 

сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору, 

жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш -

чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди ишке ашырууга планды 

сактоо); сочинение  элементтери менен изложение, адаби й 

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст), 

сүрөттөрдүн  чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке 

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,    

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат 

менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти 
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практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оо зеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  
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Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги 

алдында, жамаат менен чогуу  даярдалган план боюнча изложение 

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян 

жазуу (сочинение).  

Окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгү (адабий 

чыгармалардын негизинде)  окуучулардын адабий чыгарманын 

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка, 

драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган  текст  менен 

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп -

мамилелерди түзүү, иш -чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди 

жүзөгө ашыруу);  курамын элементтери мен ен берүү, өз алдынча 

текст негизинде көркөм түзүү (окшоштук боюнча, текст), 

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды 

бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын 

негизинде, окулган адабий чыгармалардын  негизинде 

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.  

5.  компьютердик сабаттуулук  жөнүндө  алгачкы түшүнүктөр алуу.  

Коом таануу   жана табият таануу (курчап турган дүйнө менен 

таанышуу, айлана -чөйрө):  

1. курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү  өздөштүрүү;  

2. натуралисттик терминдер,  убакыттык жана мейкиндик 

мамилелерин чагылдырган,  жаратылыш кубулуштарын жана 

объектилерин  билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын   өздөштүрүү  

жана өз алдынча кепке кошуу   (укпай калган жана начар уккан  

окуучулардын сүйлөө өнүгүшүнүн өзгөчөлүктө рүн эске алуу 

менен);  
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3. Айлана-чөйрөнү маалымдоо негиздерин өздөштүрүү, дүйнө 

бүтүндүгүн сезүү;  

4. дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук, 

табигый жана коомдук жана жаратылыш чөйрөдө   ден -соолук 

сактоо ченемдерин сактоо жүрүм -туруму,  жаратылыш жана 

адамдардын,   адеп -ахлактык жүрүм-турумдардын негизги 

эрежелерин    өздөштүрүүгө;  

5. тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү 

жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

Искусство. (Көркөм  сүрөт  искусствосу):  

1.  адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүүсүндө көркөм  сүрөттүн  ролу тууралуу   баштапкы 

элестөөлөрдүн калыптануусу;  

2.  эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана түшүнүү, 

«сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо, көркөм өнөр 

чыгармаларын баалоо жөндөмүн өнүктүрүү, көркөм искусство 

чыгармаларына активдүү сезимдик -эстетикалык мамилесин 

тарбиялоо;  

3. көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө  

(көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик көркөм өнөр, 

айкел, долбоорлоо, ж.б.)  практикалык б илгичтиктерди жана  

көндүмдөрдү өздөштүрүү;  

4.  курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык сулуу 

объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, аларга өз 

сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;  
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5. көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикалык 

көндүмдөрдү өздөштүрүү,  эмгектин адамдардын өмүрүндө жана 

коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы   элестөөлөрдү  

калыптандыруу;  

6. материалдардын касиеттери жөнүндө элестөөлөрдү  

калыптандыруу;  

7. өзүн-өзү тейлөө көндүмдөрдү калыптандыруу; ар кандай 

материалдарды иштеп чыгуу  үчүн куралдарды колдонуу 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  коопсуздукту сактоо эрежелерин 

өздөштүрүү;  

8. предметтик -калыптандыруу ишине кызыгуу жана 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу, жеткиликтүүнүн   технологиялык 

маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени жогорулатуу;  

9. биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара 

жардам берүү, пландаштыруу жана уюштуруу алгачкы көндүмдөрүн  

калыптандыруу.  

 Дене тарбия:  

1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, и ш 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү 

жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.  

2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең 

мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)  

уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;  

3) өзүнүн физикалык абалын, физикалык жүктөрдүн көлөмүн 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;  
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 Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү 

программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү 

жыйынтыктары  чагылдырат:  

Коррекциялык -курс "Кептик угууну жана  оозеки кептин айтуу  

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):  

28) эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,   окутуу жана 

сабактан тышкаркы иш-чаралардын  жүрүшүндө, баарлашууда 

маектик жана окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды 

колдонууда  угуп кабыл алуу;  

29) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү 

кептик материалды   угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;  

30) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана 

монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

31)  туш келди берилген текст маалыматтардан негизги 

оозеки кептик материалды таануу жөндөмү (айрым 

сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, сөз айкашта рын);  

32)  текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго 

жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки   айтылган кептик  

маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда,  

түшүнбөстүктөрдү билдирүү;  

33)  баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес  контекстиге  таянуу 

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;  

34) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу 

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан 
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так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу,  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфо эпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  

35) кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура  

айтуу,   муундарды    жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы 

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;  

36)    оозеки кептик  жүрүм -турумду  түзүү; жана оозеки 

баарлашууга  катышууну  каалоону калыптандыруу;  

"Музыка жана ритмикалык көнүгүүлөр"  коррекциялык курсу  (  

фронталдык сабактар):  

25) оозеки түрүндө жанрынын табиятын аныктоо үчүн 

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика 

музыка угуп музыкалык сөз каражаттарынын ;  

26) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий 

жана адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу  баштапкы 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

27) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка 

жана музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу, 

башталгыч эстетикалык  баалоо ыктарын калыптандыруу;  

28) импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды аткарууда,   

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды 

түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  
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29) Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин, 

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,   кыймыл 

көндүмдөрүн   өнүктүрүү;   

30) атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы 

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары 

менен бирге ритмикалык басуу ж.б.),  музыка менен көнүгүү 

кыймылдарын өздөштүрүү;  

31) физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана кыймыл 

сапаттарын өнүктүрүү; бийге даярдык көнүгүүлөрүн 

өздөштүрүү,   кооз    кыймылдарды, эстетикалык даамды,   

көркөм  кыймылдарды өнүктүрүүгө   салым кошуучу бий 

элементтерин өздөштүрүү;   

32)  музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк менен 

байланышкан  тематикалык жана терминологиялык 

лексиканы өздөштүрүү.  

  "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү   жана сүйлөө техникасы"  

коррекциялык курсу  ( фронталдык сабактар):  

22) музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;   үндөрдүн санын,  алардын үнүнүн 

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун),  үн мүнөзүн 

(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн 

(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу 

айырмалоо жана таануу;  

23) окутуу жана сабактан тышкаркы иш-чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү 

кептик материалды   угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу  
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24) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана 

монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

25) кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу 

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан 

так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган 

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке 

ашыруу аркылуу,  баарлашуунун  кептик эмес   каражаттарын 

колдонуу аркылуу (мимика, дененин абалын, пластиканы 

ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык 

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык 

эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;  

26) орфоэпиялык  эрежелерди билүү, аларды кепте сактоо,  өз 

алдынча сүйлөөдө калыптанган  кептик көндүмдөрүн ишке 

ашыруу;  

27) курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл 

алуу  жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана коомдук 

мааниси бар  ызы -чууну; жаныбарлар менен канаттуулардын  

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан 

ызы-чууну,  адамдын физиологиялык жана эмоционалдык 

абалы менен байланышкан үндөрдү;    пикир алышуу жана 

ырдоону, эркек жана   аял үнүн таануу жана айырмалоо;   

28) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда   курчап турган дүйнөнүн кептик 

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу   тажрыйбаларын колдонуу;  

3.1.3.  Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын    

окуучулардын  башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 
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өздөштүрүүнүн    белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн 

баалоо системасы  

 Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын инсандык 

жеке    натыйжаларына жыйынтыктык  баа берилбейт.  

 Жогоруда белгиленген жеке жетишкендиктерди жана 

натыйжаларды  түзүү - билим берүү уюмунун милдети.  Жеке  

жетишкендиктерге  баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи 

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону   

камтыйт.  

Билим берүү уюму уюмдун локалдуу актылары менен 

бекитилген окуучулардын типологиялык жана жекече 

өзгөчөлүктөрүнө негизделген   жыйынтыктарын баалоо боюнча өз 

программасын иштеп чыгат. баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү 

чектелген  окуучулар үчүн  Мамлекеттик билим берүү  стандартында 

көрсөтүлгөн  жеке жыйынтыктардын толук коомдук (жашоо)  

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган  тизмесин,   

(бул натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму  өз алдынча 

толукталышы мүмкүн);   баалоо индикаторлорунун параметр 

тизмесин жана натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын; ар 

бир окуучунун жекече  сапаттарын чагылдырган документтерин 

(мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") жана бүт класстын 

жыйынтыктарын (мисалы, " ___ -класстын окуучуларынын 

жыйынтык жетишкендиктеринин Журналы");  жеке натыйжалары 

боюнча баа берүү   материалдары; баа берүүнүн  бардык 

маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү билим берүү уюмдардын 

актыларынан турат.  

Метапредметтик натыйжалардын баалоо объектиси жана 

мазмунунун көрсөткөн  универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли   

төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу   баа берүү менен ченесе бо лот:  



513 
 

  Метапредметтик натыйжаларга жетүү  атайын 

диагностикалык милдеттерди аткаруунун универсалдык окуу 

ыктарынын белгилүү бир түрүнүн   даражасына баа берүү 

максатында иштелип  чыккан натыйжасы  катары чыга алышат;  

  Метапредметтик натыйжаларга жетүү    инструменталдык  

негиз  (же чечүү  каражаты) катары, жана субъекттердин билим 

берүү жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин 

шарты катары каралышы мүмкүн.  Математика, эне  тили, адабий 

окуу, айлана-чөйрө  боюнча текшерүү  тапшырмаларды жүзөгө  

ашыруу ийгилигинине жараша,   жана баланын кетирген 

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын таанып -

билүүчүлүк аракеттерине бир катар ошол пайда жыйынтык 

чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытталган, окуучулардын  

биргелешкен (командалык) ишин  талап  кылган текшерүү  

иштердин  жыйынтыгы боюнча   коммуникативдик УД 

калыптангандыгын  баалоого мүмкүндүк берет.  

  Метапредметтик натыйжаларга жетишкендик предмет 

аралык  татаал милдеттерди ийгиликтүү аткарууда көрсөтүлгөн 

болот.  

Баалоонун  акыркы эки усулунун артыкчылыгы өлчөө 

предмети  болуп окуу ыктарынын  деӊгээлинин калыптанышы   

боюнча тапшырмалар    болгондугу эсептелет .  

 Текшерүү   иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу  

иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн   

калыптангандыгы   (түздөн -түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой 

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу  иш -аракеттеринин 

калыптангандыгы    кыйыр бааланат.  

айрым сабактар боюнча окуучулардын жетишүү 

жыйынтыктарын баалоо   предметтик жыйынтыктарды  баалоону  
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көрсөтөт. Бул натыйжаларга жетишүү үчүн билим берүү 

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат 

-  негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн  окуу 

сабактары. Билим  жана ылайыкталган негизги билим берүү 

программасын окутуу предметин тү згөн көндүмдөрдү баалоо 

механизмдери, анын салттуу түрүндө сакталат. Предметтик 

жыйынтыктарды баалоо  Стандартка ылайык баа берүүнүн   

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын 

ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча   каражаттарынын,  

стандарттуу колдонгонунун   билим берүү жана маалыматтык, 

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү 

талаптарына толук ылайык келүүгө  тийиш.  

Окутуунун натыйжаларын баалоодо салттуу 5 баллдык шкала   

системасы  колдонулат. Бул ыкма окуучулардын окутуунун 

натыйжаларын баалоо үчүн башка ыкмаларды колдонууга 

тоскоолдук кылбайт.  

Коррекциялык-өнүктүрүү багыты боюнча  сабактардан 

натыйжаларга жетишүүнү   баалоо системасы   -  атайын иштелип 

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз  мониторинг 

жыйынтыктарына таянат. укпай калган жана начар уккан  

окуучулардын  оозеки кепти кабыл алуусу жана   кайра  

чыгаруусунун мониторинги окуу жылына  эки  жолудан  кем   эмес 

өткөрүлөт (эреже катары, окуу жылынын башында жана аягында); 

окуучунун пландаштырылган окутуунун жыйынтыктарына жеткен 

учурларда башка убакытта (жыл аягына күтпөй) жүргүзүлүшү 

мүмкүн. Мындан тышкары,  тыбыш айтууну аналитикалык 

текшерүү жекече сабактарда ар бир окуу жылынын башында 

жүргүзүлөт.   Кептик  эмес кабылдоону, кеп тех нологиясын 

өнүктүрүү жана музыкалык -ритмикалык сабактардын мазмунун 
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өздөштүрүү  боюнча жыйынтыгын текшерүү ар бир чейректин 

акырында жүргүзүлөт.  

Ар бир окуу жылынын аягында,  "Кептик угууну жана  оозеки 

кептин айтуу  тарабын калыптандыруу","Музыка жана ритм икалык 

көнүгүүлөр", "Угуп кабыл алууну өнүктүрүү   жана сүйлөө 

техникасы"  сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди  алып 

баруучу мугалимдер класстын  мугалими  менен бирге ар бир 

окуучуга  мүнөздөмө  түзүшөт.  Бул мүнөздөмө  текшерүү   

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын, 

кептик эмес үндөрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун, 

ошондой эле  программалык талаптарды өздөштүрүү  

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.      Педагогикалык   

кадрлардын ишмердүүлүгүн  баалоо окуучулардын БББ ЖББЫБПты 

өздөштүрүү жыйынтыктарын  жетишкендиктерин  баалоо 

жүрүшүндө натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн 

күтүлүүчү натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү 

жыйынтыгына негизделет.  

 

 

 

 

3.2. Мазмундуу  бөлүм  

3.2.1.   Окуучулардын  жалпы (универсалдуу) окуу  иш-

аракеттерин (ЖОИ)  калыптандыруу программасы.  

 

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн,    

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири б агыт алуусуна,   окуучулардын  
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таанып билүү жана билим берүү максатарын  өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  

ЖОИ программасы   окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

билүүчүлүк жана коммуникативдик иш -аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.   

Инсандык  жалпы окуу    иш-аракеттерине   төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алуу;  

 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата-энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жан а коомдук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо:  көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) орнотуу, аны  

реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке  ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  
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 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  

Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш -аракеттери  төмөнкү  көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар    боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  

 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун неги зинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  
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  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери  төмөнкү ыктар 

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн    окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты   жазуу, анын 

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;  

  маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдалану уну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

  көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерд ен) аныктоо;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операцияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү;  
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  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер  төмөнкү 

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын   (8 -10-

сүйлөм)   сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн 

суроолорду  берүү,   анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт 

тартуу жана сүрөт боюнча  окуя айтып берүү. Объекттин  оозеки 

жана жазма  сүрөттөлүшү боюнча  аны таанып -билүү, жана тартып 

сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош 

буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу.  Сүрөттөрдүн тизмеги 

же бир сүрөт   боюнча бир окуяны (10 -12 сүйлөм) түзүү; анын 

аталышын ойлоп табуу (мугалимдин жардамы менен). Сүрөт  

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки иш -чараларды айтуу 

менен аӊгеме түзүү,    окуянын     атоо    (муга лимдин жардамы 

менен 10-12 сүйлөм).     мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу 

учурунда болуп өткөн кызыктуу окуялар  жөнүндө мугалимге, 

курбуларына айтып берүү. Бир  туугандары, ата -энесине өмүрүнүн 

кызыктуу окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу .  

Өтүнүч,  каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  

тапшырмасы боюнча же  өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.   

Суроо  берип, иши тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере 

алат. Таанып -билүү мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти 

көрүп-угуу аркылуу кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.   

Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

каражаттарды  туура колдонуу,  монологдук айтып берүүнү 
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колдоонуу  менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын жана 

аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдонуу аркылуу 

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү; ар түрдүү  ойлорду 

эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн кызматташуу позициясына 

умтулуу;жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү 

куруу;маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо; монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу 

каражаттарын   туура колдонуу,   баарлашуунун диалог формасын 

өздөштүрүү;  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну билүү; 

шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү каражаттарды колдонуу. 

жалпы окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу,   жазма 

чыгармаларынын негизги түрлөрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо; 

тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин) 

жазып жатканда  колдонуу. Энчилүү  аттарда жана чекитт ен кийин 

баш тамга жазуу. Сөздөрдү  муундарга бөлүү. ташымалдоочу 

жөнөкөй учурларында  эрежесин сактоо. Өтүнүч,  каалоо, түрткү 

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин  тапшырмасы боюнча 

же  өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.   Суроо  берип, иши 

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү 

мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу 

кабыл алуу негизинде диалогко катышуу. Диалогко   катышууга 

жөндөмдүү болушу үчүн: маселелердин кезектелишинин жардамы 

менен каникул  учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн 

суроо берүү; жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү; 

жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз кылуу. 

Кызыктуу  окуялар менен күндү сүрөттөп,  мектептин  кабарларын 

айтып  күндөлүк жазуу.  Аӊгеме   планын түзүү жана (окуяны окуп 

байланыштуу) план боюнча баяндама  жазуу. Кабыл  алынган 
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ченемдерге ылайык   жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу  иштеринин 

негизги ыктарына ээ болуу.   Майрам жөнүндө курбуларынан  суроо  

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү.   Баарлашууну  ар 

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар 

менен айкалыштырууга үйрөнүү. Сюжетти  сактоо, ал эми окуп 

көлөмүн узартуу же азайтуу, айрым сүйлөмдөрдү ордуна 

синонимдердин тандоону колдонуу менен текст  жазуу. Каттардын , 

куттуктоолордун тексттерин  түзүү, жазма китепчени алып жүрүү.  

 

Окуу-интеллектуалдык жөндөмдөрү :  сабактардын белгилерин 

пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү 

белгилерин бөлүү. Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн: 

салыштыруу, тандоо, негизгини бөлүү, жалпылоого таянып 

өздөштүрүү; Башталгыч эмпирикалык жалпылоонун 

жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгилүү бир айырмачылык менен 

тааныш түшүнүгүн аныктоо.  "жана", "же", "жок"  логикалык 

байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура колд онуу "бардык", 

"бир" деген логикалык сөздөрдүн  маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу.  

Объектилердин  белгилери менен иш: тааныш объекттер жана 

көрүнүштөрдүн    маанилүү белгилерин бөлүү.   Логикалык  талдоо 

аракет системасына ээ болуу, салыштыруу боюнча, не гизги 

маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.   Башталгыч эмпирикалык 

жалпылоо  жөндөмдүүлүгү. Уруулары  жана белгилүү бир 

айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо.  "жана", "же", 

"жок"  логикалык байламталардын маанисин түшүнүү  жана туура 

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрдүн  маанисин 

түшүнүү  жана туура колдонуу.  
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 Тааныш  буюмдардын, окуялардын олуттуу белгилерин бөлүп, бул 

негизде окшоштуктарды жана айырмачылыктарды табуу. өз 

алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо  жана 

түшүндүрүү. Тема  боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө, 

бүтүндү  элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы боюнча 

текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү .    

Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын 

негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;  

ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана   жалгыз 

же мугалимдин жардамы менен, жалпы   же белгилүү бир түшүнүк 

боюнча, аларды аныктоо. Тааныш  буюмдарды, иш -чаралардын 

маанилүү белгилерин бөлүү, жана окшоштуктары же 

айырмачылыктарды табууга ушул негизде. өз алдынча же 

мугалимдин жардамы менен түшүнүктөрдү аныктоо үчүн  

объектинин  сүрөтүн тартуу.  Курдаштары менен  биргелешип 

логикалык классификация   уюштуруу; салыштыруу; ошол эле 

түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана   өз алдынча же 

мугалимдин жардамы менен жалпылоо   же белгилүү бир түшүнүк 

боюнча, аларды  сүрөттөө.  Жалпы  түшүнүктөрд ү   билдирүү үчүн  

мисал келтирүү. бүтүн  предметти  элементтерге  бөлүү ,    бүтүндөн 

элементтерди көрө билүү. Өздөрүнүн  иш-аракеттеринин 

кезектүүлүгүн   айтып берүү. Логикалык    ой объектисин суроого 

жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөн үндө   

андан ары эмне деп айтылат?.   Суроолорго  жооп бер үү:  "Эмне 

үчүн сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин 

кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык 

байламталарды, "бардык", "кээ бир"  квантор сөздөрд үн   маанисин 

түшүнүү, туура  колдонуу; бул  маалыматтарга таянып     жөнөкөй 

корутунду чыгаруу.  
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3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү  

аймактын курстарынын программасы  

Окуу  сабактарынын программалары  укпай калган жана начар 

уккан окуучулардын БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү 

жыйынтыктарга   жетишүүнү камсыз кылышы керек.  

Окуу  сабактарынын программалары башталгыч билим 

берүүнүн болжолдолгон  ылайыкташтырылган  программасын  

өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик, 

предметтер аралык) жана Универсалдуу   окуу кыймылдарын 

калыптандыруу   программасынын талаптарынын негизинде 

иштелип чыгат.   

Окуу сабактарынын негизги мазмуну  

Филология предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  сабатты өздөштүрүү  процессинде   окуу жана жазуунун  

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө 

жана куруу    көндүмдөрүн өнүктүрүү. баарлашуунун 

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;  

  коомдук-турмуштук, жалпы жана атайын билим алуу 

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышка н маселелерди 

чечүү үчүн жазуу жана оозеки тилин пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү  ;  



524 
 

  көркөм чыгарманын мазмунун түшүнүү көндүмдөрүн 

калыптандыруу, текст менен иштөө;  

  окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу  ;  

  баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүр үүгө  

тиешелүү денгээлде оозеки билдирүү үчүн дараметин 

өнүктүрүү;  

  көрүп-угуу жана   угуу   аркылуу оозеки кепти кабыл алуу, 

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки  коммуникация 

процессинде  пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;  

  окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн  пайда болушу, 

алардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, предметтик –  

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин 

өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;символдук белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;билимдерди кеңейтүү, 

өнүктүрүү, актуалдаштыруу;окуу иш -аракеттерин 

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн логикалык тизмегин 

түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң-сезимдүү  жана эрктүү 

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) 

жана моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү 

киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  
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  жаш курагына    тийиштүү кептин  формалар ын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу;  

  сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн   негиз  түзүү жана  илимий 

билимдердин системасын жана ишинин негизги элементтерин, 

жаңы билимдерди колдонуу   көндүмдөрүн өнүктүрүү.  

 

 

 

 Мекен таануу,   коом  таануу жана табият таануу  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  айлана-чөйрө, өз өлкөсү, шаары, айылы,  өзү жөнүндө 

негизги  түшүнүктөрдү калыптандыруу;  

  экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;   

  негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка 

адамдарга, коомдук топтор жана жамааттар арасындагы   

мамилелеринин эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу 

боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн)реалдуу  иш -

аракеттерди жасоо  жана жүрүм - турумунда   аны ишке 

ашыруу;  

  белги-символдук каражаттарды   пайдалануу, анын 

ичинде даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө 

же объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;  

  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т ышкы 

белгилери же белгилүү мүнөздүү касиетте ринин 

негизинде салыштыруу;  
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  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш 

пайдалануу;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     тиешелүү 

кеп каражаттарын  колдонуу, монолог кебин түзүү,  

кептин диалог  формасына ээ болуу;  

  өз  иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну 

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

 

   Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн  

табигый объекттер жана  буюмдар. Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.     

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, 

суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй 

практикалык иштер. Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге 

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык 

булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы 

түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана 

план. Материктер жана океандар, алардын  аталыштары, глобуста 

жана картада жайгашуусу.   Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү 

табигый объектилери. Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн 
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менен түндүн алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, 

күн менен түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мез гилдери, 

алардын мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  

туулган аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  

ырайы, анын компоненттери (абанын температурасы, булутттар, 

жаан-чачындар, шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер 

кыртышынын формалары:  өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор 

(жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу 

белгилери). Өз   аймагынын Жер кыртышынын формалары:  

(байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз , дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 
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(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бө лмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө. Козу -

карындар: жегенге жараган  жана уулуу. Козу карындарды чогултуу 

эрежелери. Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. 

Жаныбарлардын жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, 

жылуулук, азык-түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда 

жашоочулардын, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар 

жана алардын айырмачылыктары. Ар кандай жаныб арлардын 

тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы 

жана үй жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда 

жаныбарлардын ролу. Жапайы  жаныбарларды коргоо, аларга аяр 

мамиле, үй жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, 

алардын аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача 

сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык-түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 
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табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена:  тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  

Коом- жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири менен 

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир максат менен тыгыз 

байланышта болгон адамдардын чогулушу катары. Кыргыз 

коомунун негизи катары рухий, адеп -ахлактык жана маданий 

баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,     маданияттын  жаратуучу жана 

алып жүрүүчүсү.  коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин  
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маданиятын өнүктүрүү. Башка  адамдар менен   мамилелер. Кыргыз 

Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук топтордун 

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара 

жардам, башкалардын пикирлерин угуу  жөндөмү. Адамдын жан 

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .  

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир  адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтым ак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  
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Коомдук транспорт. Шаардык  жана айы лдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары. Кыргыз 

Республикасынын Президенти.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын маанилүү  окуялары. Ден -соолук 

жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучусунун   күн 

тартиби,    эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене 

тарбия,  таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн 

шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн ар бир адамды н өзүнүн жеке 

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.  Жеӊил  жаракатта, 

үшүк алганда, күйүп кетүүдө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  

мектепке чейинки жол, жолдо  коопсуз жүрүм -турум эрежелери. 

Жылдын  ар кайсы мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз 

жүрүм-турум эрежелери. Өрт  коопсуздугунун  эрежелери, газ, 

электр энергиясын, сууну колдонуунун негизги эрежелери. 

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  
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 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелер и. Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана   коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар 

бир адамдын моралдык парзы.  

Искусство предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу 

жана   баамдай билүү  (ж.б., китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту 

көрө билүү    жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын   сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;  

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык 

билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам 

түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра билүүнү;  

  таралган салттуу элдик кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата -энесинин) 

билүүсү;  

  материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле 

жасоо эрежелерин билүү;  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.)  



533 
 

жөндөмдүүлүктөрү; тапшырмага ылайык   өндүрүү үчүн 

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү; коопсуздук талаптарын  жана 

санитардык талаптарды билүү;  

  өзүн-өзү жардам көндүмдөр, кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

  куралдар менен  коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,   

бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана  саюу (тигүү ийнеси);   

  буюмдун  формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй   буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, графикада 

колдонуу.  

Көркөм өнөр   түрлөрү.  

Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм  чыгармачылык  

өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү жана көрүүчү. Көркөм өнөр, анын 

образдык мааниси:  көркөм элес сүрөт, анын шарттулугу, 

жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү. Адеп -ахлактык жана 

эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык көркөм чыгармаларда 

чагылдырылышы: жаратылыш, адамга жана коомго мамиле. 

Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: окшош туктар жана 

айырмачылыктар. Адам жана табигый дүйнө чыныгы жашоодо: 

адамдын элеси, көркөм мүнөзү.  

Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.  Ар  түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскус тводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу 
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көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  сүрөтүн 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар. Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин 

негизи.  Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн 

көркөм    каражаттарын тандоо. Адам  ба ласынын жана табиятын 

живопистеги образдары.  

 Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу. көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, тоголотуу, көл өмдү, форманы 

чоюу). Көлөм  - айкел тилинин негизи. Скульптуранын  негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу 

билдирүү.  

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар 

түрдүүлүгү. көркөм образ  түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен 

иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу, көлөмдү, 

форманы чоюу,   кагаз  жана картон  - ийүү, кесүү). Көркөм 

долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам жашоосунда 

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик-жасалгалоо  көркөм өнөрү.    Декоративдик-

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда 

анын ролу. Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик 

буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер, 

эпостордо, уламыштарда, жомоктордо)   синтетикалык  мүнөзү 

жөнүндө түшүнүк. Салттуу  маданияттагы адамдын образы.   Эркек  
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жана аял сулуулугу элдик  маданиятта,   жомоктордо, ырларда. 

Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта жана көркөм өнөр дө.  

 Композиция .  Композициянын тегиздиктеги жана 

мейкиндиктеги башталгыч ыкмалар. Түшүнүктөр: композицияны 

куруудагы горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр: 

горизонттун линиясы, жакын - көбүрөөк, алысыраак -көбүрөөк, 

тосуулар. Композициядагы айырмачылыктын ролу:  төмөн жана 

жогору, ири жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б.  

Симметрия  жана асимметрия.  

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак 

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу. Түстүн сезимдик 

мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү. 

Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  түс   аркылуу көргөзүү.  

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал, 

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.  

Чийин, штрих,  так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын, 

жаныбарлардын сезимдик абалын   көргөзүү.   

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу. Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар. 

Табигый формалар. Формалардын  өзгөрүшү. Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүнөздөмөсүнө  тийгизген таасири. 

Силуэт.  

Көлөм.  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  

Ыргак (Ритм).  Ыргактын  түрлөрү (тынч, жай, тынчы жок 

жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн, тактардын ыргагы. Сүрөт  

жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын ролу. 
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Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды көрсөтүү.  

Декоративдик-көркөм өнөрдө ритмдин  өзгөчө  ролу.  

Искусствонун  маанилүү темалары .   

Жер - жалпыбыздын үйүбүз.  Табият жана жаратылыш 

кубулуштарына байкоо жүргүзүү, алардын мүнөзүн жана 

эмоционалдык абалын айырмалоо.   Аба  ырайынын, жыл 

мезгилдеринин, күндүн, түндүн, ар кандай убактарында 

жаратылышты чагылдыруудагы  айырма. Пейзаж  жанры. 

Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар кандай 

искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. Табияттагы 

имараттар: куштардын уясы, ийиндер,  бал челек, таш бака кабыгы, 

үлүлдүн үй, ж.б.   

Адам, адамдар ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү ар 

кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы. 

Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө  темалары искусстводо. 

Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык сезимдерди жана 

сапаттарын ойготуучу жан дүйнөсү жана көркөм образы: 

боорукердик, мээримдүүлүк, колдоо, камкордук, б аатырлык, 

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка  себеп болуучу 

каармандардын сүрөттөрү.  

Искусство  бүгүнкү күндө биздин айланабызда. кооз, 

ыӊгайлуу жана  көркөмдүү турмуш -тиричилик буюмдарын, 

транспорт  түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство 

материалдарын жана ар кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары. 

Адамдын күнүмдүк турмушундагы,   физикалык чөйрөсүн 

уюштуруудагы көркөм өнөрдүн (пластикалык) ролу жөнүндө 

түшүнүк. Натрюморт  жанры. Имараттар жана сейил парктарын, 

транспорт, идиш -аяк, эмерек жана кийим-кечелерди, китептерди, 

оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.  
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Көркөм-чыгармачылык иш тажрыйбасы .  Көркөм өнөр, сүрөт 

жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнча ар кандай 

иш-чараларга катышуу.   Сүрөт тартуу,   живопись, айкел, 

декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү. Көркөм 

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: композиция, форма, ритм, 

сызык, түс, көлөм фактура. Адамдын турмуштук предметтик 

чөйрөсүнүн моделдерин  түзүү. Ийлеп -чаптоо жана кагаз 

пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн 

өздөштүрүү.  

Живописте, сүрөт тартууда, аппликация түзүүдө, көркөм  

долбоорлоодо өз оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 

тандоо жана пайдалануу.   Түс,  тон, композицияны, чийинди, 

мейкиндикти, тактарды, көлөмдү, материалдын фактурасынын    

жардамы менен маанайды чагылдыруу. Ар  түрдүү көркөм 

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана 

жамааттык ишмердүүлүктө пайдалануу: коллаж,  граттаж,  

аппликация, компьютердик  анимация,   толук масштабдуу 

мультипликация,    кагаз пластикасы, гуаши,  акварель,  пастель,  

фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, карандаш, сыя,   колдонуучу 

жана табигый материалдар.  

Көркөм искусство чыгармаларынын  мазмунун жана 

каражаттарын талкуулоого катышуу, чыгармага мамилесин 

билдирүү.  

Жалпы  маданий  жана  жалпы эмгек компетенттүүлүгү.   Эмгек, 

өзүн-өзү тейлөө  маданиятынын негиздери  

Кол менен  буюмдарды жасоонун элементардык жалпы эрежелери    

(ыӊгайлуулук, эстетикалык көркөмдүк, бекемдик,  буюмдардын 
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жана айлана-чөйрө гармониясы). Чийки  заттардын булагы к атары 

жаратылышты урматтоо. Чеберлер  жана кесиптер.  

Тапшырманы  талдоо, жумуш ордун уюштуруу, ишинин түрүнө 

жараша, ишти пландаштыруу. Иш ордунда материалдарды жана 

эмгек куралдарын сарамжалдуу бөлүштүрүү, жумуш убактысын  

бөлүштүрүү.  Маалымат    алуу жана талдоо (окуу китебинен жана 

башка   дидактикалык материалдардан), иш -аракетин уюштурууда 

анын пайдалануу. Ишти көзөмөлдөө жана жүрүшүн өзгөртүү.  

Чакан  топтордо иштөө, кызматташтыкты ишке ашыруу, коомдук 

ролдордун (лидери жана кол алдындагылары) аткары лышы.  

Башталгыч чыгармачыл жана долбоорлоо (долбоор түзүү, 

маалымат жана анын ишке ашыруу). Татаал эмес жамааттык, 

топтук жана жеке долбоорлор. Биргелешкен  иште адамдар 

арасындагы мамилелердин маданияты. Өзүн -өзү сактоо 

жеткиликтүү түрлөрү боюнча иштерди  аткаруу, ички иши, балдар, 

кишилер жана курбуларга  жеткиликтүү жардам түрлөрү менен 

камсыз кылуу.  

Ишти аткаруу үчүн материалдарды даярдоо. Материалдарды  

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын декоративдик -көркөмдүк жана 

структуралык өзгөчөлүктөрү боюнча матери алдарды тандоо, 

буюмдун максатына жараша, материалдарды кайра иштетүүдө 

тиешелүү методдорун колдонуу.  

Материалдарды  кайра иштетүүдө  каражаттар  жана буюмдар 

менен иштөө (колдонулган куралдардын аттарын  билүү), аларды 

сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу үчүн  ыкмаларды  ишке 

ашыруу.  

Технологиялык процесстин жүрүшү жөнүндө жалпы 

элестөөлөр: буюмдун  түзүлүшүн жана дайындалышын талдоо; 

практикалык иш-аракеттердин жана технологиялык амалдардын 



539 
 

ырааттуулугун тегиздөө; материалдарды жана эмгек куралдарын 

тандоо; сарамжалдуу белги; бөлүктөрдү алуу үчүн кайра иштетүү,   

буюмду  чогултуу,  кооздоо, буюмду иш -аракетте текшерүү;   

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.  

Дене тарбия предметтик аймагы  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү 

үчүн  дене тарбия маанисин  баштапкы  түшүнүктөргө ээ 

болуу;  

  кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча 

тажрыйбаны   өздөштүрүүгө;  

  кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн -өзү кабыл алуу, 

дене тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо 

жөндөмдүүлүгү;  

  дене көнүгүүлөрүн  жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;  

  машыгуу учурунда иш -аракеттерди көрсөтүлгөн 

ырааттуулукта кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;  

  машыгуу учурунда кыйынчылыктарга туруштук берүүгө 

түрткү иштеп чыгуу;  

  өз  жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлө рүн 

жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;  
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  физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын 

ала билүүнү;  

  физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга 

жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;  

  кыймылга   жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү  алып  кирүү жөндөмү;  

  ишмердүүлүк    ыкмасын  жана ишинин натыйжасын  

айырмалай билүү жөндөмүнө;  

  дени сак жана коопсуз жашоону жөндөө, саламаттыкты 

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо 

эрежелерин өздөштүрүү;  

  кыймылынын уюштуруу  жана жөнгө салуу боюнча кепти 

пайдалануу;  

  машыгуу учурунда   улуу адамдар жана курдаштары менен өз 

ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;   

  дене тарбия  сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга  жөндөмдүүлүгү.  

Дене  тарбия.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү  адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар 

катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү  

жүктөмдөр.   
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  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр . Физикалык көнүгүүлөрдүн  

физикалык сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө 

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш-ыкмалары .   

Өз  алдынча машыгуулар .   Дененин  туура турушуна шарт түзүү 

жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды өнүктүрүү  

үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден соолукту 

чыӊдоо   боюнча иш -чараларды аткаруу; (эртең мененки машыгуу,  

физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор .  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында 

жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин сактоо. Физикалык 

мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  ооруларын алдын 

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар  

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү 

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн 

топтому.   Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо 

ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   буй руктарын 

тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык таяктар, 
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желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, 

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, 

гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, 

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

Лыжа  тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу; бурулуу; түшүү, 

көтөрүлүү; токтотуу.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй  менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 



543 
 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, 

бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  

секирүү.  

Спорттук оюндардын  материалы боюнча : 

Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту 

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар; 

топту тосуу;   топту сактоо; шакекче  түбүнөн эки колу менен бир 

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир 

топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана 

тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан эки 

колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  

Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар. Ар  түрдүү элдердин  

кыймылдуу оюндары.  

   Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын 

негизги мазмуну.  

  Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын 

мазмуну -   төмөндөгүдөй милдеттүү түзөтүү курстары менен 

көрсөтүлгөн:  Угуп кабыл алууну  жана кеп техникасын өнүктүрүү  

(фронталдык сабактар),  кептик  угууну жана кептин тыбыштык  

тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),  музыкалык - 

ритмикалык сабактары (фронталдык сабак). Бул  тармактын 

мазмуну Билим берүү уюму тарабынан ПМПКнын сунуштарынын, 

ИПР негизинде өз алдынча  толукталышы мүмкүн.  
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Кептик угууну жана кептин тыбыштык  тарабын 

калыптандыруу кептик  угууну  өнү ктүрүүнүн айкын деӊгээли, 

көрүп-угуу аркылуу  оозеки кепти кабылдоо, мектепке кабыл алуу 

үчүн атайын комплекстүү изилдөө жүргүзүүнүн жүрүшүндө 

алынган ар бир окуучунун  кеп деӊгээли , ошондой эле окутуунун 

жыйынтыктарын системалуу мониторинг боюнча маалыма ттардын 

негизинде атайын техникалык ыкмаларды колдонуу менен ишке 

ашырылат (жок дегенде бир жылда, эки, жолу)  

Угуу  сезимдеринин өнүктүрүү үн күчөткүч жабдууларды 

колдонуу менен ишке ашырылат /  бул учурда  басым туруктуу 

жабдууларды пайдалануудан    жекече  угуучу аппараттарга  оойт / 

же алар жок эле.  Кептик  угууну өнүктүрүү  этап -этабы менен 

иштеп чыгуу, аны сүйлөө материалды таануудан  аны айырмалап  

уккан  абалга   өтүүнү камтыйт; тааныш сөздөрдүн, сөз 

айкаштарынын, тексттердин материалы менен иштөөдө н, аз тааныш 

жана тааныш эмес  кептик материалга өтүүнү (анын ичинде  бул 

тексттерге жана диалогдорго тиешелүү); үн күчөткүч жабдууларды  

колдонуудан  жекече  угуучу аппараттардан, материалды кабыл 

алуу атайын акустикалык шарттардан ызы -чууда  кабыл алуудан;   

сүйлөөнү "тирүү" үндөн кабыл алуудан  сүйлөөнү телефондон, 

жазылган  үндү  кабыл алуудан, ж.б.  

Иштин  мазмунуна класстык жана мектептен тышкары  

учурлардын типтүү оозеки жагдайларынан алынган фразалардан 

турган диалогдор, монологдор камтылат.  Текстт ер алгач  толугу 

менен (эки жолу) угууга түздөн -түз берилет, андан кийин 

сүйлөмдөр   сунушталат.   кийинки этабында сөздөр, тексттен 

чыккан сөз айкаштар  туш келди берилип,  окуучу  угуп кабыл алат, 

көрсөтмө куралга таянып    синонимдерди  тандоо аркылуу 
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түшүнүүсү  такталат  ж.б .  Акыркы  этапта  текстке жооп менен 

катар тапшырмаларды угуу менен аткаруу,  тексттин мазмунуна 

байланыштуу маселелер  жеке багытталган  суроолор колдонулат, 

о.э. окуучунун жигердүү жана  демилгелүү катышуусу,   текстти 

эркин айтып  берүү, диалог колдонулат.  

 «Кептик  угууну жана кептин тыбыштык  тарабын 

калыптандыруу»  (жеке сабактар) коррекциялык курсу.  

Мазмунун  жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

  кептик  угууну калыптандыруу,  анын  негизинде  оозеки 

кепти жаңы көрүп -угуу  арылуу кабылдоону  түзүү жана 

өнүктүрүү;  

  жетишерлик ырааттуу, нормалдуу сүйлөгөн  уккан 

адамдардын   табигый сүйлөөсүнө  жакын түшүнүктүү  

кепти калыптандыруу,  кеп учурунда өзүн көзөмөлдөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу, баарлашууда таби гый 

кептик эмес  каражаттарды   пайдаланууну 

калыптандыруу;  

  угуу аппаараттарын  колдонуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу;  

  оозеки байланыш көндүмдөрүн активдештирүү, кептик 

жүрүм-турумун, анын ичинде өз алдынча    ойлорун  жана 

сезимдерин  билдирүү (сүйлөө өнүктүрүүнүн негизинде), 

калыптаган көндүмдөрүн толук ишке ашыруу үчүн, ар 

кандай  окуу жана окуудан тышкаркы учурларды 

колдонуу, өнөктөшүнө   кепти  кабыл  алуудагы 

кыйынчылыктар  жөнүндө кабарлоо;  



546 
 

  окуучулардын  оозеки  кепти кабыл алуусуна жана ишке 

ашыруусуна өбөлгөсүн өнүктүрүү, окуу жана окуудан 

сырткары иш-чараларынын учурларында  баарлашуунун ар 

кандай көндүмдөрүн ишке ашырууну  калыптандыруу.  

I.  Кептик угууну калыптандыруу .   Угуучу  аппараттар 

аркылуу   угуу, же кохлеардык имплантты колдонуп   сүйлөө 

материалдарын  (сөздөр, сөз айкаштарын, ар түрдүү жанрдагы жана 

стилдеги тексттерди,  маектик   мүнөздөгү материалды,  окутуу 

ишине байланыштуу жана жалпы билим берүүчү предметтерди 

изилдөө  боюнча)  угуу аркылуу жеке текст бирдиктерин (16 -18 

жана андан ашык   сүйлөмдөр). Окуучулардын фонематикалык 

угуусун   иштеп чыгуу, "назик" үндөрдү угуп айырмалоо. угуусу 

начар I жана II   угуунун бузулуу даражасы бар балдар менен 

шыбыры сөздөрдү угуу боюнча машыгуу өткөрүү.  

Кептик  материалдарды ар кандай шарттарда угуп к абыл 

алуу:  

-  бир кырдаалда (окутуунун башында  мурунтан тектүү 

материал тандап, угуу көнүгүүлөрдүн темасын жарыялап, тексттин 

темасы сөз айкаштарын, же сөздөрдү мисал келтирип);  

-  кырдаалдан тышкары;  

-  ызы-чуудан тышкары жайларда;  

-  табигый шарттарга жакын   учурларда.  

      Кептик  материалдарды берүү ыкмалары - окутуучунун үнү 

аркылуу, окуучунун үндөрү менен, электрондук каражаттары 

менен . 

Кептик эмес үндөрдү жана музыканы кабыл алуу.  
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Кептик  угууну  өнүктүрүү ар кандай татаал сөздөрдүн 

материалдары, сөздөрдү  ар түрдүү колдонуу жана иштин башка 

түрлөрүн колдонуу менен жүзөгө ашырылат: суроолорго жооп 

берүү; Керектүү сүрөттү   кабылдоо жана сөз тандоо;  сүрөт менен 

иштөө; чийме же схема боюнча сөз айкаштарын тандоо; сөздөрдүн 

санын эсептөөнү сунуштоо, кайталоо; сүйлөм толуктооло; сөздөрдү 

жаттоо, ошол эле ырааттуулукта   кайталоо; жок сөздөрдү аныктоо; 

берилген сүйлөмдөн каталар табуу; сөздүн биринчи тамгасын 

жаттоо жана алардан жаңы сөз түзүү; маалымат сөздөр менен 

сунуш түзүү; логикалык басым жылган сөздөр дүн сүйлөмдөгү  

айырмасы; интонациясы   ар кандай сүйлөмдөр ортосундагы 

айырма; маектин планын түзүү; окуянын бөлүктөрүн   угуп айтып 

берүү, жана   окуяны  толук айтып берүү.  

II. Оозеки кептин  айтуу жагын калыптандыруу  

  Дем  алууну өз алдынча бөлүштүрүү , окууда синтагмаларды 

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,  сөздүн өзгөрүшүнө жараша 

басым сактоо,   өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,   

аларды тууралоо.  

Кептик дем алуу .   Чогуу  айтуу,  дем чыгаруу, муун, сөз,   

айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн саны, дем баса зарыл 

синтагмаларды токтоп бөлүү   (тууроо менен , тааныш сөз 

айкаштары менен өз алдынча, үлгү боюнча). Текстти окуп 

жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды  токтоп туура бөлүү,   

текстти жаттап айтуу учурунда,  өз алдынча кепте.  

Үн .   Үндүн  күчүн  сөз  басымы менен байланыштуу   өзгөртүү, 

катуулугун,   бийиктигин (туурап жана өзү билип). Үндүн  күчүн, 

катуулугун,   бийиктигин суроолуу же илептүүлүгүнө   карата 

өзгөртүү. маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн 

бийиктигин жана күчүн өзгөртүү  тынч (катуу, тынч, шыбырап)   
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суроолуу же илептүүлүгүнө байланыштуу, логикалык басымга 

ылайык.  Логикалык  басымды суроолор жана жоопторго ылайык 

(өз алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги 

сөздү суроолор жана жооптор менен). Диалогдо ,  тексттерде, 

жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо.     Сөздүн формасын  

басымды өзгөртүү аркылуу  (кол  - колдор).  

Тыбыштар  жана алардын  айкалыштары .     Тыбыштар  туура 

айтууну өздөштүрүү: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э;  жана алардын  

айкалыштарын   йа (я), йо (ё), йу (ю), ,  йэ (е) баштапкы абалында 

(алма) жана үндүүлөрдөн кийин (кызыл); үнсүз жана үндүүлөрдөн 

кийин  турумдук жумшартып (кнопка,  жазган);  к, с, ш; я, е, ю, ё  

ажыратуу  белгисинен   кийин; р, ф, х, б, д ;     жумшак үнсүздөр   м, 

н, х, н, ф,  сөздүн аягында.  Туурап жана өз алдынча     жумшак 

тыбыштарды  айтуу.    Өздөштүргөн тыбыштарды   туура эмес 

айтылышын  коррекциялоо.    Артикуляциясы   бирдей  болгон 

тыбыштардын айтылышын  тактоо. Үндүү  тыбыштардын сөздө 

айтылышын  айырмалоо: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у.  мурунчул  жана 

эринчил тыбыштардын айтылышын  :  м -п, м-б , н- т, в-д, н-д  (жана 

алардын  жумшак жубун);      Үнсүз  тыбыштардын сөздө 

айтылышын  айырмалоо (ышкырык, каткалаӊ,   жумшак  ж.б.)  

 Сөз.   Сөздөрдү сүрөттөрдү пайдалануу менен, мугалимдин 

жардамы менен,  графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү  

боюнча кайра айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.  

сөздөрдүн бирге туура айтылышын, үн түзүмүнө ылайык 

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күч үн, сөздөрдүн ритминин жана 

ритмикалык контурун тандоо.  Сөздөрдү түзүмүнө ылайык,  тааныш 

сөздөрдү,   басымына жана башка ченемдерине жараша  

өздөштүрүү.  «Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.   Эки, үч, төрт, беш 

муундук сөздөрдөн муун  санын аныктоо;   муун ба сымын аныктоо. 
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Үндүү  жана үнсүздөрдү   бөлүү;   үнсүздөрдү жумшак жана 

каткалаӊдарга бөлүү. Кепте орфоэпия эрежелерин сактоо.  

Фраза.  табигый   ылдамдык   боюнча сөздөрдүн жана сөз 

айкаштарынын  айтуу; айтылыш  темпин өзгөртүү: жай, суроолуу 

же илептүү  (коштоп жана чагылдырып). окуп жатканда текстти 

жай, суроолуу же илептүүлүгүнө жараша туура айтып берүү. 

Маекке  (чагылдырып жана  өз алдынча) мүнөздүү темп менен 

сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын айтылышы.    Диалогдо  

интонациянын  бардык түрлөрүн колдонуу.   Эркин  сүйлөөнү   

камсыз кылуу. Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп берүү. Тыбыштарды 

жалгыздатып айтуу; мугалимдин артынан муундарды, сөздөрдү 

кайталоо;   муундарга, сөздөргө     калтырылган тыбыштарды 

киргизүү;   Сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура тандоо ;  

сөздөрдөн сөз айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн түзүү; ырларды, 

тексттерди окуу;   табышмактардын  жандырмагын  табуу; 

сүрөттөрдү атоо; сүрөттөр тууралуу суроолорго жооп алуу; 

Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо; таблицаны алмаштыруу   

менен иштөө; сүрөт окуя (сүрөт сериясы)   жана башкалар.  

 «Угууну жана кеп техникасын өнүктүрүү»   коррекциялык 

курсу (фронталдык сабактар).  

Мазмунун  жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

 музыкалык аспаптар /  оюнчуктарды үндөрүн угуу 

сезимдерин өнүктүрүү   (барабан, чоор, аккордеон, 

сыбызгы, ж.б.):  үндөрдү туруктуу   белгиленген   

аралыкта кабыл алуусун аныктоо; музыкалык аспаптар / 

оюнчуктарды үндөрдү укканда айырмасы жана таануу;  

 угуу менен үндөрдү өлчөмүн, алардын узактыгын, ритмин, 

көлөмүн, ыргагын жана   бийиктигин аныктоо;  
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 Сөздөрдүн просодикалык компоненттери боюнча иштөөдө 

музыкалык аспаптар/оюнчуктарды үндөрүн угуу 

сезимдерин  пайдалануу  (темп, ритм, пауза,   сөз, сөз 

айкашындагы  интонация);  

 көрүп-угууну жана угуу сезимдерин оозеки кепти кабыл 

алууда  өнүктүрүү, абдан түшүнүктүү жана айтылышы 

өзгөчөлүктөрүн ишке ашырууда сүйлөө материалдарын 

табигый кайра чыгаруу;  

 курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл 

алуу  жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана 

коомдук мааниси бар  ызы -чууну; жаныбарлар менен 

канаттуулардын  үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары 

менен байланышкан ызы -чууну,  адамдын физиологиялык 

жана эмоционалдык абалы менен байланышкан үндөрдү;    

пикир алышуу жана ырдоону, эркек жана   аял үнүн таануу 

жана айырмалоо;   

 окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  

жүрүшүндө, баарлашууда   курчап турган дүйнөнүн кептик 

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу   тажрыйбаларын колдонуу;  

 I.  Угуу сезимдерин  өнүктүрүү.  

  Кептик  жана кептик эмес   үндөрдү угуп кабыл алууну 

өнүктүрүү, кептин ритмикалык жана интонациялык структурасын, 

сөз жана ар кандай үндөрдү угуп кабыл алуу, багыт алуу  

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

Эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана 

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,   окутуу жана сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын  жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана 

окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды колдонууда  угуп кабыл 
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алуу;окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик 

материалды   угуу аркылуу таануу, айы рмалай билүү;  

Окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө  баарлашуунун 

мүнөздүү абалдарын чагылдырган  диалог жана монологдук 

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;  

Туш келди берилген текст маалыматтардан негизги оозеки 

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлө мдөрдү, сөздөрдү, 

сөз айкаштарын); текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча 

суроолорго жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки   айтылган кептик  

маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда,  түшүнбөстүктөрдү 

билдирүү;  

Баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда  кеп 

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес  контекстиге  таянуу 

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү  

Кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн 

жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана табигый, 

эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,  

баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу аркылуу 

(мимика, дененин абалын, пластиканы ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин 

сактоо менен; кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону 

ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде 

сактоо;  кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура  

айтуу,   муундарды    жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы 

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;   оозеки кептик  

жүрүм-турумду  түзүү; жана оозеки баарлашууга  катышууну  

каалоону калыптандыруу;  
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Музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу айырмалоо 

жана таануу;   үндөрдүн санын, алардын үнүнүн узактыгын угуу 

аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн (чогуу же чогуу эмес), 

темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн (кадимки, катуу, тынч), 

ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу айырмалоо жана таануу;  

Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын  жүрүшүндө, 

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик 

материалды   угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу  

Кептик материалды  айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн 

жана тембрин, кадимкидей темпте, абд ан так жана табигый, 

эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,  

баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу аркылуу 

(мимика, дененин абалын, пластиканы ж.б.у.с.) ,   сүйлөө этикетин 

сактоо менен; кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону 

ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде 

сактоо;  

Музыканы угуп кабыл алуу жана айырмалоо.  Музыка жөнүндө 

баштапкы  билимдерди калыптандыруу; хордук аткаруу 

тажрыйбасы; композиторлор жөнүндө баштапкы  билимдерди 

калыптандыруу.  

II . Кеп техникасы    Дем  алууну өз алдынча бөлүштүрүү, 

окууда синтагмаларды токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,  

сөздүн өзгөрүшүнө жараша басым сактоо,   өзүнүн жана 

жолдошторунун каталарын аныктоо,   аларды тууралоо.  Чогуу  

айтуу,  дем чыгаруу, муун, сөз,   айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн 

саны, дем баса зарыл синтагмаларды токтоп бөлүү   (тууроо менен , 

тааныш сөз айкаштары менен өз алдынча, үлгү боюнча). Текстти 
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окуп жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды  токтоп туура бөлүү,   

текстти жаттап айтуу учурунда,  өз алдынча ке пте.  

Музыкалык-ритмикалык сабактар  

Музыканын адам жашоосундагы мааниси, анын маанайына 

адамдын    абалына   таасири.  Музыка  жана музыкалык 

жанрлардын жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багыттары 

жөнүндөгү жалпы түшүнүк.  Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү.    

Элдик  музыка салттары. Кыргыз элинин чыгармачылыгы. 

Музыкалык  жана акындык фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар, 

ырым-жырымдар, жаӊылмачтар, табышмактар, оюндар. Тарыхый  

музыкалык образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен 

композиторлорунун Мекен жөнүндө чыгармалары. 

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.  

Музыкалык сабаттын элементтери. Даана жана жакшы 

музыкадагы көркөмдүк жана сүрөттүүлүк. Интонация -адамдын 

ойлорун, сезимдерин билдирүү каражаты, обондуу абалы. 

Музыкалык жана кептик интонация. Окшоштуктары жана 

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыкалык  

көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика, 

тембр, жана башкалар).  

Музыкалык кеп адамдардын   ортосундагы байланыш, 

сезимдерге   таасир этүү каражаты катары. Композитор - аткаруучу 

-  угуучу. Композиторлордун  чыгармаларынын музыкалык тил 

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык  нота  музыкалык 

кепти бекитүүнүн бир жолу катары. Ноталык  сабаттын   

элементтери.  

Музыканын өнүгүүсү -адамдын ойлорунун, сезимдеринин, 

музыкалык интонациянын,  көркөм образдар менен кагылуусу жана 
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салыштыруусу. Музыкалык  форма түрлөрү музыкалык 

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.  

Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен 

айырмачылык).  

Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн интонациялык 

байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу жөнүндө  жалпы түшүнүк. 

Балдардын инструменталдык жана хор жааматтары, бий жана ыр 

ансамблдери. Белгилүү аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык).  

Музыкалык театрлар.  Музыкалык конкурстар жана фестивалдар. 

Балдар үчүн музыка:  радио - жана телепередачалар, 

видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). Музыканын түрлөрү: 

вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, оркестрлик. Балдар, 

аял, эркек ыр үндөрү.  

3. 2.3. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

угуусу  начар  жана укпай калган окуучулардын инсандык-коомдук 

өнүктүрүүгө, аларды коомго кошууга  багытталган.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия програм масын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  
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  табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн  формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

  Балдарды  адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу э линин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү ко омдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө  ишке ашыруу 

үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы 

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы байланыш жана 
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кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;белгилүү баалуулуктарды жана 

маанисин канааттандыруу үчүн арналган атайын иш -чаралар, анын 

ичинде; окуучуларга жеке мисал болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн  бардык коомдук катышуучулардын - тарбиянын  

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй -

бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар 

кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана 

спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  

  ар  бир   баланын алган билимин, жүрүм -турум 

ченемдерин, өздөштүрүлгөн  үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга 

жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;  

  тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды 

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы 

ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн 

түзүү.  

3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык  маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси угуусу   начар  окуучуларга    билим берүү 

процессинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат,   жана билим 

берүүнүн жалпы прициптерине (системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, 

мурастоого бир бөлүгү, сабактан тышкаркы жана сабактан 

тышкаркы иш-чаралар) жана атайын (бузулуу абалын эске алуу 

менен, атайын билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен, 

сакталган   анализаторлорго таянып, байытуу жана практикалык 

өнүктүрүү ) принциптерге таянат.  
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Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты :  жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.   

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды   окутуу шарттарын  санитардык -гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты камсыз кылуу;  

  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу   психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  

  тышкы дүйнө менен баланын  ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана  диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын 

денелик, адеп -ахлактык жана руханий ден соолугун 
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бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  

  Кыймыл режимин  сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана  ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   

   курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш -аракеттерге 

катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу (мектепте жана 

мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча 

иш-чаралардын учурунда ж.б.); табият менен тажрыйбаны 

өркүндөтүүнү камсыз кылуучу ата -энелер (мыйзамдуу 

өкүлдөрү) менен билим берүү уюмунун окутуучуларынын 

курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча биргелешкен иш -

чаралары;  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  
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Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

 Сабакта    сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу 

боюнча жасалган иштердин уюштуруу моде ли физминутка, эмгек 

жана эс алуунун тартиби, ден соолук сактоо технологиялары, 

санитардык-гигиеналык   талаптарды жана  ченемдерди өткөрүү 

жолу менен жүзөгө ашырылат. Сабактан  тышкаркы иш -чаралар 

танапис учурундагы  кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек 

турмуш жумасы, саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, 

гезит чыгаруу, күн тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен 

аӊгемелер, медициналык кызматкер менен жолугушууларды 

уюштуруу аркылуу ишке ашат.  

Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу 

модели жол инспекторлору менен жолугушуу аркылуу, 

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды  уюштуруу аркылуу ишке 

ашат.  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

 

3.2.5. Коррекциялык иштин программасы  

   Коррекциялык  иштин программасы  ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  жеке жана (же) психикалык жагынан 

кемчиликтери менен шартталган   чектелген окуучуларга  өзгөчө 
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билим берүү муктаждыктарын аныктоого багытталган; жеке -

багытталган психологиялык -медициналык-педагогикалык жардамды 

ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучулардын жекече 

өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен,  атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен (ПМПКнын сунуштарына 

ылайык)  ишке ашыруу.  

Түзөтүү  жумуштарынын программасы төмөнкү багытт арды 

камтыйт:  

1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

өзгөчө  билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун 

жана ишке ашыруу планы менен өз -өзүнчө багытталган иш -

чаралардын тизмеси;  

2) билим берүү  шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларды комплекстүү психологиялык -

педагогикалык-медициналык текшерүүнү жүргүзүү; окуу 

мониторингин жүргүзүү;  

3) түзөтүү иш-чараларын  коррекциялоо.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү 

түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн:  Угуп кабыл алууну  жана кеп 

техникасын өнүктүрүү  (фронталдык сабактар),  кептик  угууну 

жана кептин тыбыштык  тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),  

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).  

 Коррекциялык - өнүктүрүүчү иш- окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону; комплекстүү  психологиялык -педагогикалык коштоонун  

жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  ишке ашыруу ар бир   укпай 
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калган жана начар уккан окуучунун   өзгөчөлүктөрүн жана 

өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, 

анын ичинде  кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү 

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;   о.э. негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн  

өнүктүрүү,  балдар жана кишилер менен  инсан  аралык  

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;   атайын (коррекциялык) сабактарды 

(жеке жана топтук) өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл 

алууну  өнүктүрүүгө  багытталган сабактарды өткөрүү; билим 

берүү жараянынын  бардык катышуучуларын   билим берүү жана 

сабактан тышкаркы иш-чараларды, окуучулардын башталгыч 

билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү  

жетишкендиктерин  эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү 

боюнча,   билим берүү уюмунда  угуусу бузулган жана угу усу 

нормалдуу балдар менен  алардын ата -энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер  үчүн психологиялык жактан бейпил 

айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттарын  белгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

Угуусу  бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен   

системалуу   өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү, 

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.  

2.   Диагностикалык иш   укпай калган жана начар уккан 

окуучулардын  жекече өзгөчө билим алуу муктаждыктарын,  

өнүгүү динамикасын,  негизги билим берүүнүн баштапкы 

мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй -
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бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо максатынд а комплекстүү 

изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт. Талдоо  жүргүзүү боюнча 

коррекциялык-өнүктүрүүчү иштин  ийгилигинин анализи  

жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын 

ата-энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.  

Диагностикалык иш    кеч  укпай калган жана начар уккан  ар 

бир окуучуну  ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим -

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер) 

комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.  

3.Кеӊеш иши    

   Билим  берүүнүн   бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен 

иштөөнүн жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;  окуучулар менен иш 

алып баруу боюнча жекече багытталган ыкмалардын жана  

методдорду тандоо боюнча  психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;   

түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын 

тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш берүү;  

3.  Маалыматтык-агартуучу иш   

Окуучуларды  окутуу жана тарбия берүүнүн ишинин 

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара 

аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө байланышкан маселелер боюнча 

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке 

ашырууну камтыйт. Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:  

мугалимдер жана ата-энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү; 

маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 
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көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата -

энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

4. Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй-бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 

багытталган. Психологиялык -педагогикалык иш баланын 

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле 

калыптандырууга көмөктү камтыйт; класста/мектепте ички 

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу 

боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз 

кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты 

алдын алуу үчүн балага жеткиликтү ү   иштерде  ийгилик учурун 

камсыз кылуу.  

3.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  программасы  

    Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк угуусу  начар   

окуучулардын  коомдо жашоого керектүү  коомдук  тажрыйбага 

жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар системасын алардын 

жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен ден 

соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучулар менен биргеликте 

ар түрдүү  иш-чараларды өткөрүү .  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруунун негизги 

милдеттери:  

  Инклюзивдик мейкиндикти түзүү ;  

  сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;  
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  окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү  

муктаждыктарын  эске алуу;  

  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана ө з 

алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  

  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн   

ар кандай түрлөрүндө   окуучулардын кызыкчылыктарын 

өнүктүрүү;  

   адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын 

айланага жана өзүнө туура баа берүү, эстетикалык 

муктаждыктарын, баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүнү, кыйынчылыктарды жеӊе билүнү,   

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту, максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  

  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш 

тажрыйбасын кеӊейтүү,  

  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамилесин 

калыптандыруу;  

  адамдар менен коомдук байланыш түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,  окучуунун үй -бүлө, билим 

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  

  мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин  бекемдөө;  

  Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка 

адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү,  экинчи 

бузулуулардын  пайда болуусун алдын алуу.  
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Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  сокур окуучулардын жана 

алардын кадимки   өнүгүп келе жаткан курбуларынын   

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  алуу менен 

уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат. 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды 

улантуу  үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс алуусун 

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык 
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лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана 

кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта 

болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан 

тышкаркы программасын иштеп чыгуу боюнча иш -чаралардын 

жумушчу программасы түзүлөт,    алар  башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкталган негизги билим берүү программасын 

пландаштырылган натыйжаларын  өздөштүрүүгө багытталган  

 

3.3. Уюштуруу бөлүгү  

3.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча  талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген  билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.  

Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  
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Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү уюму   билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт  (түзөтүү -өнүктүрүүчү 

аймактын саатары  БББ баскычында окутуунун бардык 

мөөнөттөрүндө жумасына    5сааттан кем эмес болушу керек).  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим 

берүү уюмунун жергиликтүү актысында  белгиленген.  

Окуу планы  төмөнкү нормалардын негизинде иштелип  

чыккан :  "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамда, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.  

Иштөө режими .  

Билим  берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН 

тарабынан белгиленген билим берүү процессине  коюлган 

гигиеналык талаптарга жооп берет.  

Учурдагы мыйзамга ылайык билим берүү уюму  мектепте 

окутуунун  жумалык (5 -күн же 6-күндүк окуу жума) узактыгын 

аныктоого укуктуу.  
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Сабак окуу күнүндө максималдуу жүк ашпоого тийиш: а 

(биринчи кошумча) 1 - класс күнүнө 4 сабак, жумасына  бир күн  -5  

сабак,  2 -5-класстарда сабактар –  күнүнө  5-сабактан ашык эмес.  

Биринчи  кошумча класста   1 -класста - окуучуларды окутуу 

билимин баалоосуз   өткөрүлөт.  

 2-4 (5)-класстарда сабактардын узактыгы  -40-45 мүнөт.  

  Жалпы  билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын 

узактыгы –  1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем 

эмес.  

Окуу  жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык 

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.   1 - класстын   

окуучулары үчүн  окуу жыл ичинде директордун наамына   

берилген ата-энесинин арызынын негизинде 1 -жана 3-чейректе  эс 

алууга кошумча жума  белгиленет.  

Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга 

карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен 

камсыз кылышын, сабактарды өздөштүрүүгө жогорку сапатын 

камсыз кылат.  

Сабактардын ортосундагы танапис 10 мүнөт, 2 -жана 3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.  

Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш 

(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз-

өзүнчө жүргүзүлөт.  

Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин   45 мүнөттөн кем 

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат.   

3.2.2.   Башталгыч  билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программасын ишке 

ашыруу үчүн  шарттардын системасы.  
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БББ БЫЖББП ишке ашыруу үчүн  шарттардын системасы 

Стандарттын (мындан ары шарттардын системасы)  тиешел үү  

талаптарына ылайык иштелип чыгат жана пландаштырылган 

натыйжаларга жетүүнү камсыз кылат.  

 Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле 

коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу 

керек.  

Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон шарттардын 

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык 

(анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык колдоо); 

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарттар    үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, угуусу   начар  окуучулардын, алардын ата-

энелери үчүн ачыктыгын жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу 

өкүлдөрү)   окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, 

дене бой, акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  

Укпай  калган жана начар уккан  окуучулар  окуучулары үчүн 

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  

жалпы билим берүүчү программаны ишке ашыруунун  кадрдык 

шарттарына талаптар.  
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Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда педагогикалык 

кызматкерлердин  ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли 

тийиштүү кызмат орундарынын  квалификациялык 

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.  

Мугалим-дефектолог (сурдопедагог)  «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар сурдопедагогика жаатында  кайра 

даярдоодон өтүшү керек жана  кесиптик кайра даярдоо  жөнүндө 

диплом алыш керек.      

Педагогикалык кызматкерлери :  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,   дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы мен ен бирге белгиленген үлгүдөгү  

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)     

жогорку кесиптик билими менен бирге   белгиленген ү лгүдөгү  

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

  Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу 

жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна ээ, ал   

кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.  
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  Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюмунун штаттык жүгүртмөгө 

кошулбаган медициналык жана башка уюмдардын адистери менен 

(дарыгер-сурдолог, психиатр, невропатолог , офтальмолог, ортопед  

ж.б.)   медициналык отчетторду алуу жана андан аркы кароодон 

өткөрүү жөнүндө алардын ден соолугунун абалы, дарылоо 

параметрлери, хирургия, медициналык калыбына келтирүү; 

тууралоо (таяныч системасынын бузулуулары бар балдар үчүн, оку у 

куралдарын жана кохлеардык имплантантты, айнектин, көркөм 

бузулуулар түзөөнүн башка каражаттары, ж.б.) аркылуу тандоо ж.б. 

суроолор боюнча кеӊешмелер уюштурулушу зарыл. Зарыл  болсо, 

тийиштүү далилдерди эске алуу менен, тармактык өз ара 

аракеттенүү алкагында ,  окуучуларды медициналык коштоо   ишке 

ашырылат.  

  

Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен укпай калган жана начар уккан  ар бир 

окуучуга  мамлекеттик жана акысыз билим берүү   мамлекеттик 

кепилдиктер жана каржылык камсыз кылуу ББ каржылоо 

ченемдеринин негизинде жүзөгө ашырылат.  

Материалдык -техникалык  шарттар  

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын  ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.   Ал ыскы  иш 
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алып барууну уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен 

толук    камсыз болушу керек.  

Маалыматтык колдоо көрсөтүү   укпай калган жана начар 

уккан  ар бир окуучуну    зарыл болгон ченемди к укуктук базаны  

жана билим берүү жараянынын катышуучуларына  болжолдолгон 

мүнөздөмөлөрү боюнча билим берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.  

Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине  

шарттар    түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki 

куралдары, санариптик видеоматериалдар), анын ичинде 

электрондук маалымат ресурстарды,  электрондук билим берүү 

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтомун, байланыш 

технологияларын,   ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги 

билим берүү программасын өздөштүрүүдө жакшы жыйынтык 

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды 

колдонуу зарыл.  

Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын 

өзгөчөлүктөрүн  жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук 

жана билим берүү интеграциялоонун айрым түрлөр ү    болжолдолот. 

Бул адистердин ортосундагы жогорку  сапаттагы өз ара 

макулдашуунун милдеттүү талап кылат. Ошол жана башка 

адистерге өзгөчө психология жана  коррекциялык педагогика, анын 

ичинде санариптик китепканаларга, порталдар менен сайттарга, 

аралыктык кенеш берүү, квалификациялуу адистердин  жеке 

пикирин алууга  кайрылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек. 

Ошондой эле, анын ичинде тармактык ресурстар жана 

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй -

бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашу уну уюштуруу 

камсыз кылат.  
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Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык -

техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:  

2)  начар уккан жана укпай калган окуучулардын   Стандартта 

белгиленген Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган 

негизги билим берүү программасын өздөштүрүү  

мүмкүнчүлүгүн;  

төмөнкү  шарттарды сактоону:  

1) билим берүү процессинин  санитардык -гигиеналык  

ченемдерин  (суу үчүн талаптар, канализация, жарык 

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);  

2) турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор, 

дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);  

3) коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу 

орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү, 

ж.б.) болушу;  

4) өрт  жана электр коопсуздугу;  

5) эмгекти коргоо боюнча талаптар;  

6) өз убагында оңдоо мөөнөтү жана   көлөмү.  

7) окуу маалыматтарына, ББ уюмунун ички түзүмдүк   

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белги ленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

  Начар  уккан жана кеч укпай калган балдар үчүн жеткиликтүү 

чөйрөнү уюштуруу үчүн маанилүү шарт  болуп,  иш-класста же 

башка бөлмөдө окуучунун жайгашкан жеринде,  жамааттык   иш 
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чараларды өткөрүүд,ө  атайын алачык же электрондук алып 

жүрүүчүлөрдөгү басылма түрүндө берилген маалыматтык 

тексттердин, билим жыйындарынын күн тартиби боюнча кошумча 

маалыматтардын  кайталаган үндүк маалыматтарды,   бөлмөдө 

добуш деңгээлин контролдоо  болуп саналат;  

Окуунун убакыттык режими  

 Начар уккан жана укпай калган окуучуларды   окутуу 1 -

сменада уюштурулат. Сабактын узактыгы:45 мин.  

 Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы   СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

  Чарчоонун  алдын алуу   максатында   иш жөндөмдүүлүгү 

оптималдуу болушу үчүн жумасына  1 жолу   шаршемби же 

бейшемби күнү жеңилдетилген  окуу күнү   болушу керек.  

 Сабакта  окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класст ардан башка 

класстарга     40 мүнөттөн ашпоого тийиш.  Сабактардын 

ортосундагы  танапистин узактыгы 10 мүнөттөн  кем эмес.  

  Ар бир сабактын ортосунда  дене тарбия   мүнөттөрү  

өткөрүлүшү  зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө 

жана   дене калыбын  коррекциялоого  багытталган.  Мындан 

тышкары, дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун    жандантууга 

жана чыңалуусун жоюш үчүн зарыл көнүгүүлөр киргизилет).   

Укпай  калган жана начар уккан  окуучуларды  психологиялык -

медициналык-педагогикалык   колдоо сабактарда жана сабактардан 

тышкары убакытта төмөнкү адистер тарабынан жүзөгө ашырылат: 

мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо адистери (педиатр -

дарыгер, дарыгер –сурдолог,   медайым).  

Укпай  калган жана начар уккан   бала, окуу  күнү ичинде жана 

сабактан тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу 

аппаратын же кохлеардык имплантты жана аппаратты, же эки 
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кохлеардык имплантты колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эске 

алуу менен); окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

жүрүшүндө зымсыз аппаратура колдонулат, мисалы, FM -системасы. 

балдар жана кишилер үчүн  жеке аппаратка  жана кохлеардык 

имплантантка   сарамжалдуулук менен мамиле жасоого 

мүмкүнчүлүк берет.  

Укпай  калган жана начар уккан  окуучунун  партасы,  бала отуруп   

мугалимдин   жана өз классташтарынын  жүзүн көрө алган абалда 

турушу керек.    Баланын  жумуш ордуна жарык жакшы  берилиши 

керек. Партадан   доскада жайгашкан маалыматка, маалымат  

такталарына түздөн -түз эркин мүмкүнчүлүк керек.  

Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер  мугалимдин кошу мча 

жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу   атайын 

турак орнотулушу зарыл.  

Окуу  ордун  уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,  

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулардын 

бардыгы эске алынат. Көрүү  жөндөмдүүлүгү начар укп ай  калган 

жана начар уккан  окуучунун  иш орду офтальмологтун 

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында 

бузулуулары бар укпай  калган жана начар уккан  окуучунун   иш 

орду   атайын жабдылган   болушу керек.  

Укпай  калган жана начар уккан  окуучунун    ата -энеси  

баланы жекече жана заманбап электр -акустикалык үн күчөткүч 

аппаратура менен  камсыз кылуусу  милдеттүү  шарт болуп саналат.  

заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык  (эки 

жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплан тты колдонуу жана 

жеке угуу аппаратын (медициналык далил эске алуу менен)   бир 

эле убакта пайдалануу оозеки сүйлөөнү жана кептик эмес 

дабыштарды кабыл алуунун  натыйжалуулугун жакшыртат жана   
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мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез 

тапканга мүмкүнчүлүк берет.  

  Билим  берүү уюмунун  китепканасы окуу планынын бардык 

окуу  предметтери боюнча   басма билим ресурстары жана ЭОР 

менен жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча  адабият фонду 

менен камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду бал дар 

адабиятынын, илимий –популярдык адабиятты жана мезгилдүү 

басма сөздү камтууга тийиш.  

Заманбап маалыматтык билим берүү  чөйрөсүнүн (флеш - тренажер, 

анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын 

ичинде электрондук маалымат ресурстарды,   электрондук билим 

берүү ресурстарын, маалыматтык технологиялар  топтомун, 

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттарды 

иштешин камсыз кылуу керек, бул    ар бир окуучунун билим берүү 

программаларын  өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү 

камсыз кылат.  

Билим берүү уюмунун маалыматтык -билим берүү чөйрөсү 

электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга 

мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү пландоо; билим берүү 

материалдарын сактоо  жана жайгаштыруу, мугалимдердин жана 

окуучулардын иштерин маалымат ресурстарын билим берүү 

жараянынын катышуучуларын  колдонуу; угуусу  бузулган  

балдардын негизги жалпы билим берүүнүн негизги билим берүү 

программаларын өздөштүрүүсүн жана окуу -тарбия иштеринде   

жыйынтыктарын   прогрессин жазууну; өз а ра -   интернет аркылуу, 

анын ичинде билим берүү жараянынын катышуучуларынын 

ортосундагы билим берүү тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү 

үчүн билим берүү жараянынын жүрүшүндө түзүлгөн 

маалыматтарды колдоно билүү; окуу катышуучулардын билим 
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берүү ресурстарын чейин Интернеттен колдонууну  көзөмөлгө алуу 

(маалыматты алууга мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык 

жактан өнүктүрүү жана билим берүү максаттарына карама -каршы 

келген маалыматтарга чектөө  коюу).  

 

4. УГУУСУ НАЧАР ЖАНА УКПАЙ   КАЛГАН   ОКУУЧУЛАР  

ҮЧҮН БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН БОЛЖОЛДУУ 

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ 

ПРОГРАММАСЫ   

(Вариант 2.3.)  

4.1. Максаттуу бөлүм  

4.1.1. Түшүндүрмө кат  

Программанын 2.3 - варианты боюнча инклюзивдик билим 

берүү чөйрөсүндө окуп жаткан окуучулардын  акыркы жетишүү 

үчүн талаптар бардык баскычтарында дени сак курдаштарынын 

акыркы жетишкендиктерине   жана окутуунун   акырына карата 

абал боюнча талаптарга жооп бербейт.  

Окутуунун  жыйынтыгын  баалоодо   балдардын   

өнүгүшүндөгү   өзгөчөлүктөргө  байланыштуу  жетишээрлик табигый 

кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин эстен чыгарбаганыбыз 

маанилүү, бирок, жалпысынан, алардын окуп -үйрөнүүсү жана 

өнүктүрүү ийгиликсиз катары кароого болбойт.  

Программанын 2.3 вариантында  улам олуттуу аргасыз 

жөнөкөйлөтүлгөн   окутуу жана тарбиялоо, ошондой эле окуучуга 

ылайыкташтыруу  мүмкүн болушунча көп жана дени сак 

курдаштары менен өз тажрыйбасын жана өз ара чектөө, бир кыйла 

татаал коомдук чөйрөгө     киргизүү өзгөчө ишти талап кылат.  
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Бул вариант өнүктүрүү боюнча олуттуу жылыштар бар болсо 

угуусу начар жана укпай калган баланы окутуунун 2.2.  вариантына 

которсо болот Стандартка ылайык  бул топтогу окуучулардын 

башталгыч  жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден - 

соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине туура келбейт, билимди 

пролонгацияланган (узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп 

болжолдойт.  

Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)   иштеп чыгууда 

жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн 

төмөнкү негизги милдеттерди  чечүүнү карайт:  

   акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучунун  адептик   өнүгүүсүн, жалпы маданиятын 

калыптандыруу;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   угуусу    бузулган   

окуучуну  инсандык өнүктүрүү;  

  акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучунун   өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын 

канааттандыруу;  

 окуу сабактарын, коррекциялык - өнүктүрүүчү  курстарды  

өздөштүрүүсүндө, жекече өзгөчөлүктөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен пландаштырылган 

натыйжаларга   жетишүү;  

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө  түрткү берүү;  

 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучунун   таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн 

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы 
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билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүсүнө  терс таасирин минимизациялоо;  

 Башталгыч  жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылуу;  

 жалпы башталгыч жана негизги жалпы билим берүү 

ырааттуулугун камсыздоо;  

 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим 

берүү  каражаттарды жана    коррекциялоо каражаттарын   

пайдалануу;  

  клуб,  секция,  студия системасын колдонуу менен  коомдук 

пайдалуу иштерин жүргүзүү,  комдук–пайдалуу 

ишмердүүлүгүн,  спорттук–ден соолукту чыңдоо  иштерин 

уюштуруу,   окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

 Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө   катышуусун уюштуруу;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучулар   коомдук тажрыйбаны окуу предметтерин изилдөө 

процессинде түзөтүү - өнүктүрүү   курстардын жүрүшүндө 

топтоо мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу.  

Угуусу начар жана укпай калган      окуучулардын  

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү   

Программанын  2.3 варианты  акыл -эсинде жеӊил артта 

калуусу бар (интеллектиси бузулган), психикалык  өнүгүүсү 

кечеӊдеген жана көрүү жөндөмдүүлүгү начар,  церебралдык шал 

оорусу менен жабыркаган   (ДЦП) угуусу начар жана укпай калган   
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(угуу аппараттары же/жана кохлеардык импланттары менен) 

окуучуларга   билим берүү үчүн иштелип чыккан.  Эки же андан 

ашык    бузулууга ээ  болгон окуучуларды өнүктүрүү -  бир кыйла 

татаал, анткени ар бир  алгачкы бузулуу  экинчи бузулуулар менен  

комплексте  болот,  бул бузулуулардын жалпы түзүлүшүн 

татаалдантат жана  ордун толтурууга тоскоолдук кылат. Бул, өз 

кезегинде, окуучулардын  билим шарттарына көнүүсүн   жана 

негизги баштапкы билим билим берүү ылайыкташтыры лган 

программаларын өздөштүрүү  натыйжалары жетишүүнү  

кыйындатат жана билим алуунун  өзгөчө мукт аждыктарын 

шарттайт. Ошондуктан бул балдарды окутууда  

полифункционалдык билим берүү  чөйрөсүн түзүүнү,  

педагогикалык мейкиндикти уюштуруунун өзгөчө  шарттарын  талап 

кылат.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучулардын  физикалык өнүгүүсү  артта калат, бул  боюнун 

өсүшүнүн жайлыгында, салмагы жана көкүрөгүнүн аз көлөмүндө, 

стереотиптүү кыймылдардын бардыгы менен  мүнөздөлөт.   

Алардын көбүндө   кыймылдардын ийкемдүүлүгү жана биргелешип  

макулдашуусу, эмоционалдык көркөмдү ктүн бузулуулары болуп, 

башкалардын сезимдерин   кабылдоосу кыйындайт (мүмкүн эмес  

болот).  

Окуучулардын күч, ылдамдык жана чыдамуулук  

көрсөткүчтөрү төмөндөгөн,   алар сабак  учурунда  жумушчу 

позаны кармоодо олуттуу  кыйынчылыктарга туш болушат,  алар 

тез чарчашат, ишке жөндөмдүүлүгү  кыйла  кыскарган.  

   Бул  топтогу окуучулардын психомоторикасы дагы   олуттуу 

бузулууларга ээ, бул жогорку нерв ишмердигинин өнүгүүсү, нерв 
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ишмердигинин жөнөкөй түрлөрүн  (мисалы, өзүн -өзү тейлөө 

жөндөмдөрү)  кескин  жетишсиз өнүкпөгөндүгү  менен мүнөздөлөт.  

Комплекстүү   бузулуулары бар  окуучуларга   көӊүл  буруунун 

бузулуулары дагы мүнөздүү, бул  узакка созулган көӊүл  бурууну 

кыйындатат,    көӊүл  буруунун бир аз көлөмү менен көрүнөт.  

  Бул  топтогу окуучуларга кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү 

мүнөздүү: кабыл алуу көлөмү бир кыйла азайышы, аны 

чектелишинин  төмөндүгү, объекттердин жалпы бөлүктөрүн жана 

башка жакшы талдоону талап  кылган   кабылдоонун олуттуу 

кыйынчылыктарын    пайда кылат.   

    Бул  топтогу окуучулардын  угуу анализаторунун абалына 

карабастан   ыктыярдуу жана эрксиз эске тутуунун төмөндөшү  

мүнөздүү,    түшүнүксүз жана так эмес элестөөлөрдүн бардыгы, 

окуяларды кайра чыгарууда  кыйынчылыктардын  пайда болушу 

мүнөздүү.  

Бул  топтогу окуучулардын  басымдуу көпчүлү гүндө 

окуучулардын кептик өнүгүүсүндө бузулуулар белгиленет, кепте  

бардык сүйлөө компоненттери  жабыр тарткан: лексика, тыбыш 

айтуу, грамматикалык жагы. Кептин  грамматикалык түзүлүшүнүн 

бузулушу, үзгүлтүктүүлүгү, сүйлөмдөрдү  көркөмдөөнүн  

бузулушу,   сүйлөмдөрдү  негизги мүчөлөрүн калтырып кетүүдө   

көрүнөт. Байланыштуу кептин жай темпи жана   анын сапаттык 

өзгөчөлүктөрү   мүнөздүү: вербализм, сүйлөө жасалмалуулук,   

кайталоо кыйынчылыктары, себептүү -байланыштыктарды 

түшүнүүдө кыйынчылыктар, убакыт жана мейкиндик белгилөө 

болушу,  сөз байлыгынын кедейлиги.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучулар   (акыл-эс бузулуулары менен)  ой жүгүртүүсү бузулган 
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(ой алсыздыгы, жалпылоонун чектелиши,  бир жагынан, сезүү 

маалыматынын жетишсиздигинен татаалдашса,  экинчи жагынан - 

башка ой операциялардын жетишсиздигинен татаалдашат (анализ,  

синтез, салыштыруу,  абстракция ж.б..) .   ой - жүгүртүүсүнүн 

тыгыздыгы менен   мүнөздөлөт.   

    Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучулар   (акыл-эс бузулуулары бар) ишмердиктин курулушунун 

жана мотивациясынын  бузулуулары байкалат көпчүлүк иш -аракет 

ошол ишке расмий мүнөзгө ээ, ошондуктан, максаттары жана иш -

аракеттердин туура эмес катышы пайда болот, шыктандыруучу иш 

бузулуулар байкалат: ошондуктан окуучулар чынында эле олуттуу 

жыйынтыктарды алабыз деп күтүшпөйт. Окуучулар  

ишмердүүлүктүн    максатын алмаштыруу же иш -аракетинин 

жөнөкөйлөтүү, иш -аракетти алдын ала багыт алуусуз,  мазмунунун 

анализи жок  кылышат,  алар көп учурда аларда камтылган 

маалыматтардын туура талдап туруп, ага алдын ала багыты жок 

жүзөгө ашырылат. Алардын көпчүлүгү иш жүрүмүндө алынган 

жыйынтыгы боюнча, таанып -билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүү 

төмөн катышуусуна жетишсиз сын көз менен мүнөздөлөт.  

Мындан тышкары, алардын жан чөйрөсүнүн жетиле 

өнүкпөгөндүгүндөгү бар. Эмоционалдык  сезим  курчап турган  

дүйнөнүн динамикасынын таасирине   туура келбейт,  бир 

маанайдан  башка  маанайга тез өтүү байкалат.   Окуучуларда  

көбүнчө эрк процесстери  бузулган: өзгөчө демилгелүү лүк,  өз 

алдынча    иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,   алардын иш -

аракеттерине баа алышпайт: көп учурда окуучулар  өз кылыктарын 

баалай алышпайт.  
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Өнүгүүнүн  татаал бузулуусунда балага билим берүү толуктоо  

мүнөзүндө    болот, коомдук (жашоо) көндүмдөрүн  

калыптандырууга  артыкчылык берилет. Билим  жана тарбия 

берүүнүн негизги максаты коомдук (жашоо) ыйгарымдарды 

калыптандыруу: дүйнөнүн элементардык сүрөтүн калыптандыруу:  

жаратылыш  жана жашоо түшүнүктөрү, жеке гигиена жана өзүн -өзү 

тейлөө, жөнөкөй коомдук -маданий жана инсандар аралык 

мамилелердин маданиятын өнүктүрүү, жөнөкөй кесиптик 

көндүмдөрдү үйрөтүү: чоӊдор жана курбулары  менен үйдө, 

мектепте, көчөдө, жүрүм -турум эрежелери   ж.б.  

4.1.2.  Угуусу  начар жана укпай калган      окуучуларга    жалпы 

башталгыч билим берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган 

жалпы билим берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   

күтүлүүчү  натыйжалары  

Күтүлүүчү   натыйжалардын  түзүмүндө инсандык 

жыйынтыктарга негизги орун берилет,  себеби, алар коомдук жана 

маданий тажрыйба өздөштүрүү үчүн зарыл  болгон татаал жашоо 

компетенцияларын    камсыз  кылгандыгына байланыштуу болот.,  

    .  

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   

окуучулар   (акыл-эс бузулуулары бар)  окуучулардын  

өзгөчөлүктөрүн эске алуу  менен Предметтик  жыйынтыктар     

чагылдырышы керек:  

Тил жана кептик  тажрыйба  

 1) окуучулардын    оозеки сүйлөө, оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуусун жакшыртуу үчүн зарыл болгон максатка ылайыктуу 

оозеки сүйлөө жөндөмдүүлүктөрүн; пландуу, атайын окуу, 
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тексттердин (психикалык жана кеп өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн 

эске алуу менен) маанисин түшүнүүнү;  

2) маектешине жараша баарлашуунун тийиштүү каражаттарды 

тандоо ыктарын  калыптандыруу   (уккан, дүлөй, начар уккан);  

3) эгерде зарыл болсо,  дактилологияны, жандап сүйлөөнү, 

колдонуу жөндөмдүүлүгүн түзүү;  

4)  сүйлөмдөрдү  куруу көндүмдөрүн калыптандыруу, ага кирген    

сөз түрлөрүнүн маанилерин түшүнүү.  

5)  жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшүн  билүү;  

6) орфографиялык билим жана жөндөмдөргө, каллиграфиялык 

көндүмдөргө ээ болуу.  

      Окуу.  

•  муундар  жана сөздөрдү     туура окуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу;  

•  туура тыбыш айтууну (сүйлөөчүүнүн    артикуляциясын 

түздөн- түз кабыл алуу мүмкүн эмес болгондо);  

•  баарлашуу үчүн  кептин толук түрүн   колдоно билүү 

жөндөмдүүлүгү;  

•  окуу маанисин түшүнүү менен     китеп окуу  жөндөмү;  

•    окуучулардын китепти окуусу  (үн чыгарып) жана ичинен 

окуу көндүмдөрү;  

•  үн  китептерин,   басма китептерин   угуу көндүмдөрү;  

•  чыгарманын негизги идеясын жана каармандардын оюн 

аныктоо көндүмдөрү;    мугалимдин жардамы  менен тексти 

атоо; чыгарманын мазмуну боюнча суроолорду берип, 

аларга жооп берүүгө;  

•   окулган чыгарманын адептик мазмунунда багыт алуу, адеп -

ахлактык нормалар менен каармандардын иш -аракеттерин 

салыштырып, жыйынтык чыгара алуу жөндөмү;  
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•  текстке же өз тажрыйбасына таянып окулган чыгарманын  

окуяларды  жана каармандарды     талкуул оо   иштерине 

катышуу көндүмдөрү (жөнөкөй суроолорду берүү, сөз 

этикеттин эрежелерин жана топто иштөөнүн эрежелерин 

урматтоо менен өз ой -пикирин билдирүү).  

  Математика  

1) сандар, өлчөмдөр жана геометриялык фигуралар  тууралуу 

баштапкы математикалык билимдерди буюмдарды сүрөттөп жана 

түшүндүрүү, жараяндарды, кубулуштарды, ошондой эле алардын 

сандык жана мейкиндик мамилелерине баа берүү катары колдонуу;  

2) оозеки жана логикалык ой -жүгүртүү, математикалык сүйлөө 

(психикалык жана кеп өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн  эске алуу 

менен) негиздерин үйрөнүшөт; өлчөө өзгөртүү, баалоолор жана 

маалыматтарды жана эсепке алуу жол жана жөнөкөй аткаруу 

көндүмдөрүнө ээ болуу;  

3) окуу-таанып  билүү жана маалыматтык,  күнүмдүк жана кесиптик 

маселелерди чечүү үчүн математикалык билимдерди  колдонуу.  

Табият  таануу   

1)жандуу жана жансыз жаратылыш объектилерин жана 

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;  

 

2)жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып,   изилденген 

объектилердин   жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

3)чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.  

4)Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктоо;  
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5) Сакталган анализаторлордун жашоодо  зарылдыгын түшүнүү.  

Искусство  

  

1) "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту 

көрө билүү    жөндөмү;  

2) көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын   сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;  

3) ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык 

билгичтиктер жана көндүмдөр;мейкиндикте жана түздүктө бир 

тема боюнча жөнөкөй курам түзүү көндүмдөрү;сүрөттү окуу 

жана  табигый түрү менен салыштыра билүүнү;  

4) материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.)  жөндөмдүүлүктөрү; 

тапшырмага ылайык   өндүрүү үчүн материалдарды тандап 

алуу мүмкүнчүлүгү;айрым материалдарды кайра иштетүү 

боюнча курал пайдалануу көндүмдөрү; коопсуздук талаптарын  

жана санитардык талаптарды билүү;  

5) өзүн-өзү жардам көндүмдөр, кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;куралдар менен  коопсуз 

иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,   бурч, циркуль), кесүү 

(кайчы) жана  саюу (тигүү ийнеси);  буюмдун  формасын, 

бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  Дене тарбия  

1) Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар 

кандай формаларын  жүзөгө ашыруунун системасы катары.  

2) Физикалык  көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана 

өнүгүүсүнө  өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы.  Негизги  
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физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, ылдамдыкты, 

чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

 Башталгыч билим берүү ылайыкталган негизги билим 

берүү программаларын түзөтүү -иштеп чыгуу жаатында 

өнүктүрүү жыйынтыгы чагылдырат:  

Түзөтүү   жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды 

камтыйт:  

1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

өзгөчө  билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун 

жана ишке ашыруу планы менен өз -өзүнчө багытталган иш -

чаралардын тизмеси;  

2) билим берүү  шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларды комплекстүү психологиялык -

педагогикалык-медициналык текшерүүнү жүргүзүү; окуу 

мониторингин жүргүзүү;  

3) түзөтүү иш-чараларын  коррекциялоо.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү 

түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн:  Угуп кабыл алууну  жана кеп 

техникасын өнүктүрүү  (фронталдык сабактар),  кептик  угууну 

жана кептин тыбыштык  тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),  

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).  

 Коррекциялык- өнүктүрүүчү иш- окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону; комплекстүү  психологиялык -педагогикалык коштоонун  

жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  ишке ашыруу ар бир   укпай 

калган жана начар уккан окуучунун   өзгөчөлүктөрүн жана 
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өнүктүрүү  мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, 

анын ичинде  кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү 

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;   о.э. негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн  

өнүктүрүү,  балдар жана кишилер менен  инсан  аралык  

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;   атайын (коррекциялык) сабактарды 

(жеке жана топтук) өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл 

алууну  өнүктүрүүгө  багытталган сабактарды өткөрүү; билим 

берүү жараянынын  бардык катышуучуларын   билим берүү жана 

сабактан тышкаркы иш-чараларды, окуучулардын башталгыч 

билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү  

жетишкендиктерин  эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү 

боюнча,   билим берүү уюмунда  угуусу бузулган жана угу усу 

нормалдуу балдар менен  алардын ата -энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер  үчүн психологиялык жактан бейпил 

айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттарын  белгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

Угуусу  бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен   

системалуу   өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү, 

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.  

2.   Диагностикалык иш   укпай калган жана начар уккан 

окуучулардын  жекече өзгөчө билим алуу муктаждыктарын,  

өнүгүү динамикасын,  негизги билим берүүнүн баштапкы 

мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй -

бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо макса тында комплекстүү 
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изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт. Талдоо  жүргүзүү боюнча 

коррекциялык-өнүктүрүүчү иштин  ийгилигинин анализи  

жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын 

ата-энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.  

Диагностикалык иш    кеч укпай калган жана начар уккан  ар 

бир окуучуну  ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим -

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер) 

комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.  

3.Кеӊеш иши    

   Билим  берүүнүн   бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен 

иштөөнүн жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;  окуучулар менен иш 

алып баруу боюнча жекече багытталган ыкмалардын жана   

методдорду тандоо боюнча  психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;   

түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын 

тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш берүү;  

1.  Маалыматтык-агартуучу иш   

Окуучуларды  окутуу жана тарбия берүүнүн ишинин 

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара 

аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө байланышкан маселелер боюнча 

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке 

ашырууну камтыйт. Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:  

мугалимдер жана ата-энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү; 

маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдар ды 

көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 
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жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата -

энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

2. Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй-бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 

багытталган. Психологиялык -педагогикалык иш баланын 

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле 

калыптандырууга көмөктү камтыйт; класста/мектепте ички 

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу 

боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз 

кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты 

алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү  иштерде  ийгилик учурун 

камсыз кылуу.  

 

4.1.3.    Начар  уккан жана укпай калган  окуучулардын  

башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин баалоо   

толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн) пикирин 

эске алуу керек,  анткени баалоонун маанилүү параметри 

окуучулардын ар кандай коомдук чөйрөлөрдө (мектеп, үй -бүлө), 

күндөлүк турмушунда, өз даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн 

көрсөтүүсү болуп  саналат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта  калуусу бар  угуусу  начар  

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерине баа берүү жолдорун аныктоодо   төмөнкү 

принциптерге таянууга максаттуу:  



591 
 

  1) өнүгүүүнүн  жекече  жана типологиялык өзгөчөлүктөрүн     

окуучулардын атайын билим алуу муктаждыктарына жараша   

баалоону чектөө;  

  2)   окуучулардын психикалык жана коомдук өнүгүүс үн, жеке 

шыгын, мүмкүнчүлүктөрүндөгү  өзгөрүүлөрдү изилдөө менен, 

жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;  

  3) окуучулар  үчүн  БББ ЖББЫБПтын мазмунунун өздөштүрүү  

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо  өлчөө  

параметрлерди, критерийлерди  жана инструменттердин биримдиги   

калыс баалоону камсыз кыла алат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

окуучулардын      жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө билим 

берүү иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле  кылуу, баа 

берүү үчүн   эки топтогу күтүлгөн натыйжаларга жетүүг ө  жол 

берет: инсандык,   жана предметтик.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерин баалоо сокур окуучулардын өзүнчө  предметтер 

боюнча, коррекциялык -өнүктүрүү   аймактын  курстары боюнча   

пландаштырылган натыйжаларга   жетишүү болуп саналат.  

Окуу предметтерин өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик жыйынтыктарды 

баалоо системасы,   окуучулардын  билим алуу 

жетишкендиктеринин динамикасын баалоону камтыйт жана 

окуучунун жеке прогрессин өнүгүүнү  баалоо менен предметтик 

мазмунду    өздөштүрүү  денгээлин   баалоону камтыйт.  

  Окуу  сабактарын өздөштүрүү  менен байланышкан предметтик 

натыйжаларга баа берүү объектиси, андан ары күнүмдүк жашоо 

шартка көнүү боюнча окуучулардын  окуу-таанып билүү, окуу-

практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.  
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 Жыйынтыктоо баалоо  сабактагы кыймылдарды  ийгилик түү 

өздөштүрүүсүн  контролдоо менен чектелет.  

Жыйынтык  баага предметтер боюнча  натыйжалар чыгарылат, 

алар  билим берүүнүн  кийинки  баскычка  өтүү  мүмкүнчүлүгү 

жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат  

4.2. Мазмундуу  бөлүм  

4.2.1.  Жалпы негизги  окуу иш -аракеттерин калыптандыруу 

программасы.  

  Программа угуусу начар интеллектуалдык өнүгүүсү артта 

калган окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк 

жана коммуникативдик иш -аракеттерин    калыптандырууга 

багытталган.  

 Окуу сабактар боюнча жалпы иш -аракеттерин көрсөткөн,    

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,   окуучулардын  

таанып билүү жана билим берүү максатарын  өнүгүүсүнө  өбөлгө 

түзөт.  

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттери  камсыз кылат угуусу  

начар интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган окуучуга окуу 

процессин  жигердүү ишке ашырууну,мектепке карата оң маанай 

деӊгээлинде окуучунун ички абалы, мектеп жашоосундагы 

маанилүү учурларына багыт алуу;коомдук, окуу таанып -билүү жана 

тышкы себептерди камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү 

негиздерин;кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк; 

билим берүү процессинин бирдиктүү улантылышын камсыз кылуу.  

Коммуникативдик жалпы окуу  иш-аракеттер  окутуу 

процессинде курдаштары жана чоӊдор   менен пикир алышуу   

жөндөмдүүлүгүн камтыйт.  
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Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш-аракеттери   окутуунун ар бир 

этабында жана ар бир сабакта   ийгиликтүү ишти камсыз кылат.  

Алардын  жардамы менен логикалык амалдарды калыптандыруу 

жана ишке ашыруу үчүн шарттар   түзүлөт.  

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери  ар кандай шарттарда 

билим, иш билгилик жана көндүмдөрдү пайдалануу үчүн зарыл 

болгон баштапкы татаал логикалык амалдардын комплекси  менен  

көрсөтүлгөн,  жана окуучулардын   логикалык ой жүгүртүүсүнүн 

калыптанышы үчүн негиз болуп саналат.  

Ар кандай билим берүү кырдаалдарында бардык иш топторду 

пайдалануу жөндөмү, алардын калыптангандыгынын көрсөткүчү 

болуп эсептелет  

Жалпы  окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу,   окуучулардын 

жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, таанып билүүсүнүн 

өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу, сабактан тышкаркы 

иш-чараларда  жана сабактарда,  коррекциялык - өнүктүрүүчүү  

аймактын   курстарында   ишке ашырылат.  

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -

аракеттерин  калыптандыруу  окуу сабактарында жана  

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактардын    курстарында, сабактан 

тышкары жана мектептик ишмердикте  ишке ашырылат.  

4.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү  

аймактын курстарынын программасы  

Окуу  сабактарынын программалары  укпай калган жана начар 

уккан акыл эси жеӊил артта калган  (интеллектуалдык бузулуулары 

бар) окуучулардын БББ ЖББЫБПты  өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү 

жыйынтыктарга   жетишүүнү камсыз кы лышы керек.  
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Окуу  сабактарынын программалары укпай калган жана начар 

уккан окуучулардын башталгыч билим берүүнүн болжолдолгон  

ылайыкташтырылган  программасын  өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү 

жыйынтыктарды  калыптандыруу   программасынын талаптарынын 

негизинде  (вариант 3.2.) иштелип чыгат.   

Окуу сабактарынын негизги мазмуну  

Тил жана кептик практика предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  сабатты өздөштүрүү  процессинде   окуу жана жазуунун  

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө 

жана куруу    көндүмдөрүн өнүктүрүү. баарлашуунун 

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;  

  коомдук-турмуштук, жалпы жана атайын билим алуу 

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди 

чечүү үчүн жазуу жана оозеки тилин пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү  ;  

  көркөм чыгарманын мазмунун түшүнүү көндүмдөрүн 

калыптандыруу, текст менен иштөө;  

  окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу  ;  

  баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө 

тиешелүү денгээлде оозеки билдирүү үчүн дараметин 

өнүктүрүү;  
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  көрүп-угуу жана   угуу   аркылуу оозеки кепти кабыл алуу, 

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки  коммуникация 

процессинде  пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;  

  окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу, 

алардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, предметтик –  

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин 

өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.  

2. Кыргыз/орус тили  

 Сабаттуулукка окутуу . 

Сабаттуулукту өздөштүрүү,  кептин негизги   ар кандай 

түрлөрүн жана алардын колдонуу эрежелерин өздөштүрүү. 

Материалдын ичинде сабаттуу өз алдынча кепти өздөштүрүү. Басма  

тамгаларды жана алардын дактилологиялык  белгилерин окутуу 

программасы боюнча тыбыштардын  үйрөнүү кезегине ылайык  

өздөштүрүү.  

Алиппенин  кесилген  тамгаларынан   сөз өстүрүү боюнча 

сабактарда (сөз белгинин үлгүсү боюнча) окуган предметтерди 

жана кубулуштарды чагылдырган сүрөттөргө  жазуу түзүү. 

Алиппенин  кесилген  тамгаларынан   сөздөрдү  түзүү (1, 2, 3 -  

муундан турган). Алиппенин  кесилген  тамгаларынан   сөздөн 

калтырылган  тамганы таануу   жана киргизүү жөндөмдүүлүгү (сөз   

үлгүсү боюнча). аларга таяк жана түрдүү түстөрдүн талчаларынан 

дубликаттарын тандоо менен түз сызыктардын жана калыптардын 

жөнөкөй сөз айкаштарын чыгаруу жана түзүү.   Манжалардын, 

колдун кыймылдарын макулдаштыруу жана өнүктүрүү. Ийлеп -

чаптоо, кабаттоо жана түз сызыктар  боюнча кайчы менен кагазды 

кесүү.   ичке таяк, түстүү саман, кагаз ти лкесинен  фигураларды 



596 
 

түзүү. Мозаика    менен оюндар. Колдун  майда моторикасын    

өнүктүрүү.  

 Туура  жазуу көндүмдөрү: отуруу, дептер, калем, карандаш 

орду.   Контуру боюнча геометриялык формаларга  окшош 

буюмдарды схематикалык чийүү. Жөнөкөй  тамгалардан  кыйла 

татаал тамгаларды жазууга окутуу. Жазуу  техникасын өздөштүрүү;   

текстти көчүрүү; ката таап, аларды оӊдоо; жазуу кебин баарлашуу 

жана окутуу каражаты катары колдонуу.  

Кептин  грамматикалык структурасын түзүү  

Тилдин негизги грамматикалык мыйзамченем дүүлүктөрүн 

практикалык өздөштүрүү:  Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы 

байланышты аныктоо, сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн 

тандоо.Сөздөргө суроону  туура коюу,  жана алар боюнча 

предметти,  иш-аракетти, предметтин абалын, мейкиндигин, 

убакытын, сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын  

белгилөө  үчүн суроолордун  туура жазуу.   Суроолор боюнча 

сүйлөмдөр ортосундагы байланышты орнотуу.  

  Грамматика    жана туура жазуу тууралуу маалымат  

Сүйлөмдөрдү түзүү. Сүйлөмдөн  эмне жөнүндө, ким жөнүндө 

кеп болуп жатканды билдирген сөздөрдү бөлүп көрсөтүү. Ким?  

Эмне?   деген суроолорго жооп берүүчү объекттерди, иш -

аракеттери жана белгилерди билдирүүчү   сөздөрдү айырмалап, 

аларды бириктирүүчү  ким? эмне?, кандай?, кайда? Эмне  кылат?  

суроолоруна жооп берүү.  Сөз  айкаштарынын  баштапкы сан атооч 

мүчөлөрү боюнча аныктоо   бир, бирөө.  Жекелик  жана көптүк  

санды  айырмалоо.   Этиш  чактарынын түрлөрүн бөлүп  эмне 

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген  суроолор боюнча  
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аныктап, аларды  учур чак,  өткөн чак, келэ эр чак  терминдери 

менен  белгилөө.   

Ким? Эмне?  Эмне кылып жатат? суроолору  боюнча жөнөкөй 

сүйлөмдүн түзүлүшүн өздөштүрүү. татаал синтаксистик 

структураларды өздөштүрүү: көпчүлүк аныктооч, мейкиндик, 

себеп, максат, убактыт, маанилик, карама -каршылык билдирген 

татаал сүйлөмдүн жалпы колдонулган түрлөрүн өздөштүрүү. 

Өздөштүрүлгөн  материалдын чегинде  өз алдынча сабаттуу кепке  

ээ болуу   "Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү 

табуу. Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба 

билүү  ыктарын өнүктүрүү.  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү 

айырмалоо. Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын 

белгилөө,  үйрөнгөн грамматикалык түрлөрү менен сөз 

айкаштарынан сүйлөм түзүү,  жана аны жайылтуу. Максатын 

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү:   суроолуу, илептүү, жай    

сүйлөмдөр.  Ойго эмоционалдык түс (интонация) берүү.    

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү     баса белгилөө.  

3. Кепти  өнүктүрүү.  

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне 

максат менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрү ндөгү 

кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө та к жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   
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(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жарда мы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана  ишкер тилинин спецификасы). Текст. Тексттин  

белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн маанилик биримдиги.  

Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн тизмеги.  

4. Окуу.  

  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга акырындап өтүү  

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык ),   текст таанууга 

мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын акырындык менен 

көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым жана тыным 

ченемдерин сактоо менен окуу.       Тексттен  керектүү маалыматты 

табуу  жөндөмү. Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө. 

Тексттин ар  кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу:  

көркөм, окуу, илимий -популярдуу, аларды  салыштыруу. Тексттин 

бул түрлөрүнүн максатын аныктоо.  Тексти өз алдынча    

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, аларды атоо.   Маалыматтын  

ар кандай түрлөрү менен иштей билүү.  

4. Предметтик -практикалык окутуу  

Предметтик-практикалык иш -сүйлөө ишинин негиздерин 

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу 

сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз 

менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучунун 

демилгелүү ишке аша турган   активдүү ой ишине дем берет.  
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  Иши  жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,   жардам сурап 

кайрылуу, планын түзүү,      шеригинин чыгармачыл ишин баалоо 

(баа берүү үчүн планды   колдонуу, схемалардын  пайдалануу, 

сигнал (окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети 

жана башка көрүнөө каймана каражаттары, анын ичинде; ар кандай 

татаалдыктагы модель үлгүлөрү)  сөздөрү.  

Мугалимдин  тапшырмасын түшүнүү жана аткаруу. 

Мугалимдин  суроолоруна жооп берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор  

менен мугалимге жана курдаштарына  менен кайрырлуу.  

Зарыл  болгон материалды  жана ишти баштоого уруксат алуу. 

жумуш кылууга каалоосун билдирүү, ишин аяктоосун билдирүү.   

Оозеки  жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамаатты к 

ишти жүзөгө ашыруу. өндүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун  өлчөмүн 

аныктоо жана   атоо.  

Жардамды  төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат: окуу ишин 

пландаштыруу боюнча көмөк көрсөтүү; окутуу иш учурунда 

кошумча нускама; маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлгүлөрүн 

камсыз кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин 

стимулдаштыруу; илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү. 

Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар 

кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи 

кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу карталарына, андан 

кийин  өз алдынча   куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз 

ара башкаруу.  

Ишмердүүлүктүн  түрлөрү.  

Ийлеп-чаптоо .  Пластилинди жумшартуу. Материалга  каалагандай 

өзгөртүү, формасын  (тоголок, сүйрү, таякча) берүү.   пл астилинди 
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бөлүгүн үзүү, керектүү өлчөмдөгү бөлүктөргө бөлүү. ар кандай   

формадагы  буюмдарды пластилинден жасоо.  

Аппликация .  Даяр формалар жана шаблондор. Формалар  жана 

үлгүлөр боюнча контурдун бойлото кесүү. Ар кандай калыптарга 

буюмдарды кесүү. Кагаздын каалаган түсүн тандоо. Баракка  

чаптоо.  

Сүрөт  тартуу. Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.  Ар  түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  

сүрөтүн тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  

  Математика.  

Математиканын баштапкы негиздерин   өздөштүрүү  

мүмкүндүгүн алышат, мейкиндиктик элестетүүлөрүн жана 

математикалык кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ 

болушат, математикалык цифраларды  жана белгилерди жазууну 

үйрөнүшөт.  

 "Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында,    акыл 

-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  бузулган   окуучулар  

микро жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү, сезүү 

тажрыйбасын байытууга,  багытталган жөндөмдүүлүктөрүн 

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -

бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин 

жайгашуусуну сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болушат. 

Окуучуларда предметтердин  көлөмү, түзүлүшү, саны, 



601 
 

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары  жөнүндө 

конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.Сандык тизмекти түзгөн  

мыйзам ченемдүүлүктү -эрежени аныктоо жөндөмдүүлүгү, ошондой 

эле алдын ала  берилген суммасына же өз алдынча тандалган эреже 

боюнча  сандык бир катарды түзүү  (азайтуу/ бир нече бирдиктерге 

чоӊойтуу, сандын бир нечеге эсеге өсүшү /  азайышы);  

Көлөмдөрдүн (убакыт, узундук, масса)  негизги бирдиктерин 

(килограмм —  грамм; саат —  минута, минута —  секунда; метр —  

дециметр, дециметр —  сантиметр, метр —  сантиметр, сантиметр —  

миллиметр) жана алардын ортосундагы  мамилелерди    колдонуу 

менен жазылган сандарды, көлөмдөрдү окуганды, жазууну, 

салыштырууну;  сандарды кошуу, кемитүү,   көбөйтүү жана бөлүү 

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын  алгоритмин  кошуу 

жана көбөйтүү жадыбалдарын  колдонуу аркылуу жүзөгө ашыруу; 

математикалык туюнтмаларды  окуганды, сандык  туюнтманын 

маанисин  эсептегенди;көлөмдөр менен амалдарды 

аткарууну;арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу 

жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну; тексттик  

маселелерди арифметикалы жол менен чыгаруу; маселеде 

көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара байланышты түзүү, бул 

маселени чыгаруунун жолун ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо 

иш-аракетин түшүндүрүү; окуу маселелерин жана күнүмдүк 

турмушубуз менен байланышкан  маселелерди арифметикалык жол 

менен чыгаруу; геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу 

(чекит, сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук,  үч бурчт ук, тик бурчтук, 

төрт бурчтук, айлана, тегерек.  

  

  Мекен таануу:  табият таануу предметтик аймагы.  
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Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  айлана-чөйрө жөнүндө негизги  түшүнүктөрдү калыптандыруу;  

  экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;   

  негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка адамдарга, 

коомдук топтор жана жамааттар арасындагы   мамилелеринин 

эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүн үн)реалдуу  иш-

аракеттерди жасоо  жана жүрүм - турумунда   аны ишке ашыруу;  

  белги-символдук каражаттарды   пайдалануу, анын ичинде даяр 

моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө же объекттердин 

касиеттерин аныктоо үчүн;  

  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттер ин т ышкы 

белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин негизинде 

салыштыруу;  

  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш пайдалануу;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     тиешелүү кеп 

каражаттарын  колдонуу, монолог кебин түзүү,  кептин диалог  

формасына ээ болуу;  

  өз  иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну уюштуруу 

үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

Айлана –чөйрө менен тааныштыруу. Айлана –чөйрө   

 Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 
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ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жек е жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмди н 

жашоосундагы ролу.  

  Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн  

табигый объекттер жана  буюмдар. Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.     

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү.  Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, 

суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй 

практикалык иштер.  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый 

объектилери. Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн мене н 

түндүн алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн 

менен түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, 

алардын мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  
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туулган аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  

ырайы, анын компоненттери (абанын температурасы, булутттар, 

жаан-чачындар, шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер 

кыртышынын формалары: өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор 

(жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу 

белгилери). Өз   аймагынын Жер кыртышынын формалар ы:  

(байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун корго о, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 
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өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык -

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун  өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар  

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам  күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 
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Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрс өтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары. Кыргыз 

Республикасынын Президенти.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары.  

Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада  жашаган 



607 
 

адамдардын ден соолугу жана   кооп суздугу жөнүндө кам көрүү - ар 

бир адамдын моралдык парзы.  

Искусство предметтик аймагы.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу 

жана   баамдай билүү  (ж.б., китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту 

көрө билүү    жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын   сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;  

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык 

билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам 

түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра билүүнү;  

  таралган салттуу элдик кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата -энесинин) 

билүүсү;  

  материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле 

жасоо эрежелерин билүү;  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.)  

жөндөмдүүлүктөрү; тапшырмага ылайык   өндүрүү үчү н 

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;  
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  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү; коопсуздук талаптарын  жана 

санитардык талаптарды билүү;  

  өзүн-өзү жардам көндүмдөр, кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

  куралдар менен  коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,   

бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана  саюу (тигүү ийнеси);   

  буюмдун  формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй   буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, графикада 

колдонуу.  

Көркөм өнөр   түрлөрү.  

Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм  чыгармачылык  

өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү жана көрүүчү. Көркөм өнөр, анын 

образдык мааниси:  көркөм элес сүрөт, анын шарттулугу, 

жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү. Адеп -ахлактык жана 

эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык көркөм чыгармаларда 

чагылдырылышы: жаратылыш, адамга жана коомго мамиле. 

Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: окшоштуктар жана 

айырмачылыктар. Адам жана табигый дүйнө чыныгы жашоодо: 

адамдын элеси,  көркөм мүнөзү.  

Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.  Ар  түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  сүрөтүн 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  
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Живопись .  Живопистик материалдар. Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп  түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин 

негизи.  Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн 

көркөм    каражаттарын тандоо. Адам  баласынын жана табиятын 

живопистеги образдары.  

 Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу. көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары  

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар 

түрдүүлүгү. көркөм образ  түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен 

иштөөнүн  элементардык   

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак 

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу.   

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал, 

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.    

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу. Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Көлөм.  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  

.  

Дене тарбия предметтик аймагы  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  
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  ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү 

үчүн  дене тарбия маанисин  баштапкы  түшүнүктөргө ээ  

болуу;  

  кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча 

тажрыйбаны   өздөштүрүүгө;  

  кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн -өзү кабыл алуу, 

дене тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо 

жөндөмдүүлүгү;  

  дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;  

  дене тарбия  сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар 

катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү  

жүктөмдөр.   

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу э режелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  
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  Физикалык көнүгүүлөр . Физикалык көнүгүүлөрдүн  

физикалык сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө 

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Н егизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Таза  абада ойной турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана 

(спорт аянтчаларында жана спорттук залда). Оюндардын  

эрежелерин сактоо. Физикалык мыктылык.   Дене -бойду туура 

кармоо, анын  ооруларын алдын алуу жана түзөтүү, эртең мененки 

машыгуу,  физкультминуткалар  боюнча көнүгүү топтомдору. 

Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн  топтому. 

Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.   Көз үчүн гимнастика. 

Спорттук-ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   буйруктарын 

тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык таяктар, 

желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, 

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу ар кылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, 
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гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, 

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,  

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, 

бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  

секирүү.  

Ден соолук топтору -ден соолук абалына байланыштуу  дене 

тарбия  сабактары сунушталбаган окуучуларга түзүлөт. Сабактар 

таза абада, дарылоо дене тарбия кабинеттеринде, тренажёр залында  

өткөрүлөт. Бул учурда жекече физикалык  жүктү сактоого болот  

   Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын негизги  

мазмуну.  

  Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын 

мазмуну -   төмөндөгүдөй милдеттүү түзөтүү курстары менен 

көрсөтүлгөн:  «Угуп кабыл алууну  жана кеп техникасын 
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өнүктүрүү»  (фронталдык сабактар),  «Кептик  угууну жана кептин 

тыбыштык  тарабын калыптандыруу» (жеке сабактар),  «музыкалы к 

-  ритмикалык сабактары» (фронталдык сабак), «таанып билүүнү 

өнүктүрүү» (жеке сабактар),  «Социалдык -турмуштук багыт берүү»  

.   Бул  тармактын мазмуну Билим берүү уюму тарабынан ПМПКнын 

сунуштарынын, ИПР негизинде өз алдынча  толукталышы мүмкүн.  

Угуусу начар жана укпай калган аыл эси артта калган 

окуучулар менен коррекциялык -өнүктүрүүчү  иштин негизги 

багыты болуп кептик угууну жана кептин тыбыштык  тарабын 

калыптандыруу кептик  угууну  өнүктүрүүнүн айкын деӊгээли, 

көрүп-угуу аркылуу  оозеки кепти кабылдоо, мектепке кабыл алуу 

үчүн атайын комплекстүү изилдөө жүргүзүүнүн жүрүшүндө 

алынган ар бир окуучунун  кеп деӊгээли , ошондой эле окутуунун 

жыйынтыктарын системалуу мониторинг боюнча маалыматтардын 

негизинде атайын техникалык ыкмаларды колдонуу менен ишк е 

ашырылат.  

Эки  негизги бузулууга ээ  болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул 

учурда, угуунун   начарлыгы    интеллектуалдык жетишсиздиги 

менен  бирге болушу бар окуучуларды, бир кыйла татаал, анткени 

ар бир  алгачкы бузулуу  экинчи бузулуулар менен  комплексте  

болот,  бул  бузулуулардын жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана  

ордун толтурууга тоскоолдук кылат. Бул, өз кезегинде, 

окуучулардын  билим шарттарына көнүүсүн   жана негизги 

баштапкы билим билим берүү ылайыкташтырылган 

программаларын өздөштүрүү  натыйжалары жетишүүнү  

кыйындатат.  

Угуу  сезимдеринин өнүктүрүү үн күчөткүч жабдууларды 

колдонуу менен ишке ашырылат /  бул учурда  басым туруктуу 
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жабдууларды пайдалануудан    жекече  угуучу аппараттарга  оойт / 

же алар жок эле.  Кептик  угууну өнүктүрүү  этап -этабы менен 

иштеп чыгуу, аны сүйлөө материалды таануудан  аны айырмалап  

уккан  абалга   өтүүнү камтыйт; тааныш сөздөрдүн, сөз 

айкаштарынын, тексттердин материалы менен иштөөдөн, аз тааныш 

жана тааныш эмес  кептик материалга өтүүнү (анын ичинде  бул 

тексттерге жана диалогдорго тиешелүү); үн күчөткүч жабдууларды  

колдонуудан  жекече  угуучу аппараттардан, материалды кабыл 

алуу атайын акустикалык шарттардан ызы -чууда  кабыл алуудан;   

сүйлөөнү "тирүү" үндөн кабыл алуудан  сүйлөөнү телефондон, 

жазылган  үндү  кабыл алуудан, ж.б.  

Түзөтүү  жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды 

камтыйт:  

1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

өзгөчө  билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун 

жана ишке ашыруу планы менен өз -өзүнчө багытталган иш -

чаралардын тизмеси;  

2) билим берүү  шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларды комплекстүү психологиялык -

педагогикалык-медициналык текшерүүнү жүргүзүү; окуу 

мониторингин жүргүзүү;  

3) түзөтүү иш-чараларын  коррекциялоо.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү 

түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн:  Угуп кабыл алууну  жана кеп 

техникасын өнүктүрүү  (фронталдык сабактар),  кептик  угууну 

жана кептин тыбыштык  тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),  

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).  
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 Коррекциялык- өнүктүрүүчү иш- окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону; комплекстүү  психологиялык -педагогикалык коштоонун  

жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  ишке ашыруу ар бир   укпай 

калган жана начар уккан окуучунун   өзгөчөлүктөрүн жана 

өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, 

анын ичинде  кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү 

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;   о.э. негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөр үн  

өнүктүрүү,  балдар жана кишилер менен  инсан  аралык  

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;   атайын (коррекциялык) сабактарды 

(жеке жана топтук) өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл 

алууну  өнүктүрүүгө  багытталган сабактарды өткөрүү; билим 

берүү жараянынын бардык катышуучуларын   билим берүү жана 

сабактан тышкаркы иш-чараларды, окуучулардын башталгыч 

билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү  

жетишкендиктерин  эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү 

боюнча,   билим берүү уюмунда  угуусу бузулган жана у гуусу 

нормалдуу балдар менен  алардын ата -энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер  үчүн психологиялык жактан бейпил 

айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттар ын белгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

Угуусу  бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен   

системалуу   өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү, 

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.  
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2.   Диагностикалык иш   укпай калган жана начар уккан 

окуучулардын  жекече өзгөчө билим алуу муктаждыктарын,  

өнүгүү динамикасын,  негизги билим берүүнүн баштапкы 

мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй -

бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо максаты нда комплекстүү 

изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт. Талдоо  жүргүзүү боюнча 

коррекциялык-өнүктүрүүчү иштин  ийгилигинин анализи  

жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын 

ата-энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.  

Диагностикалык иш    кеч укпай калган жана начар уккан  ар 

бир окуучуну  ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим -

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер) 

комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.  

3.Кеӊеш иши    

   Билим  берүүнүн   бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен 

иштөөнүн жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;  окуучулар менен иш 

алып баруу боюнча жекече багытталган ыкмалардын жан а  

методдорду тандоо боюнча  психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;   

түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын 

тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш берүү;  

1.  Маалыматтык-агартуучу иш   

Окуучуларды  окутуу жана тарбия берүүнүн ишинин 

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара 

аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө байланышкан маселелер боюнча 

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке 

ашырууну камтыйт. Маалыматтык -агартуучу иш өзүнө камтыйт:  
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мугалимдер жана ата-энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү; 

маалыматтык такталарды, басылма жана баш ка материалдарды 

көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата -

энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

2. Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй-бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 

багытталган. Психологиялык -педагогикалык иш баланын 

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле 

калыптандырууга көмөктү камтыйт; класста/мектепте ички 

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу 

боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз 

кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты 

алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү  иштерде  ийгилик учурун 

камсыз кылуу.  

 

4.2.3. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  начар  окуучулардын 

инсандык-коомдук өнүктүрүүгө, аларды коомго кошууга  

багытталган.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  угуусу  начар  окуучулардын балдарды адеп -
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ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты: 

окуучуларды  инсандык -коомдук өнүктүрүүгө салым кошуучу   

адептик-тарбиялоо чөйрө түзүү (сабак, сабактан  тышкаркы, жана 

мектептен тышкаркы)  

 Программаны  максаттуу ишке ашыруу милдеттердин эки 

тобун чечүүнүн жүрүшүндө жүзөгө ашырылат:  

азыркы коомдук жана маданий контекстти түшүнүүнү ка мсыз 

кылуучу адеп -ахлактык   түшүнүктөрүн кеңейтүү жана байытуу 

(окуучулардын курактык мүнөздөмөлөрүнө жана типологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө ылайык)  

адептик жана адамгерчилигинин терс сапаттарынын көрүнүшүн 

түздөө.  

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү    окуучулардын билим менен 

азыраак акыл эстен артта калуу милдеттери (акыл -эс бузулуулары 

бар) аркылуу жүзөгө ашырылат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  
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  табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

  Балдарды  адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү  процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп каб ыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу 

үчүн  ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы 
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иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы байла ныш жана 

кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

угуусу  начар  окуучулар  үчүн   БЖБ БЫББПтын негизинде  

балдардын билим алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске 

алуу менен Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын   акыл-эсинде 

жеӊил артта калуусу бар  угуусу  начар  окуучулардын адеп-

ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө жетишкендиктер, тарбиялоодо 

калыптанган   түшүнүктөрүн (адеп -ахлак жана жалпы) реалдуу 

жашоодо колдонуу жөндөмүн өнүктүрүү .  

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык  маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  начар  окуучуларга    билим берүү жараянынын ажырагыс 

бөлүгү болуп саналат,   жана билим берүүнүн жалпы 

принциптерине (системалуу, үзгүлтүксүз, аралык,   сабак тан 

тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын 

(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган   анализаторлорго 

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге 

таянат.  



621 
 

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.   

Бул программаны  ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү  уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

Программа  жалпы билим берүүчү мектеп үчүн иштелип 

чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу   начар  

окуучулар  үчүн   БЖБ БЫББПтын негизинде  балдардын билим 

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.   

4.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык иштин  программасынын максаттары  

Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы 

башталгыч  билим берүү  стандартына ылайык  акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  угуусу  начар  окуучулардын    акыл-эс жана 
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эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык жагынан 

кемчиликтерин коррекциялоого, социалдык ылайыкташуусуна 

багытталган.  

Программанын максаты -ар бир акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар  угуусу  начар    окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн кыйла 

жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү чөйрөсүнүн 

түзүү; окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү  жана билим 

берүү жараянына интеграциялоо боюнча   мүмкүнчүлүктөрүн 

жогорулатуу;  

Коррекциялык иштин  программасы камтыйт: окуучулардын 

белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын канаттандырууну жана 

БЖББ БЫББПын өздөштүрүүнү камсыз кылуучу түзөтү үчү  

сабактардын тизмесин, мазмунун, жана ишке ашыруу планын; 

өзгөчө билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн окуучулардын 

психологиялык, медициналык жана педагогикалык текшерүүнү; 

окуучулардын өнүгүү  динамикасын БЖББ БЫББПын өздөштүрүүдө 

ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн; коррекциялык иштердин  

түзөтүүсүн;  сабактарда, сабактан тышкаркы жана мектептен  

тышкары иш- чаралардын  биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук -

психологиялык-педагогикалык колдоо, коррекциялык п едагогика 

жана психология жаатындагы, саламаттык сактоо уюмдарынын 

жана башка уюмдардын адистеринин, мугалимдердин жана 

эксперттердин түзөтүүчү иш -аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке 

ашыруу боюнча кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин 

негизги күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.  

Түзөтүүчү  иштин   негизги мазмуну  жана   багыттары  
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Түзөтүү  жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды 

камтыйт:  

1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

өзгөчө  билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун 

жана ишке ашыруу планы менен өз -өзүнчө багытталган иш -

чаралардын тизмеси;  

2) билим берүү  шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларды комплекстүү психологиялык -

педагогикалык-медициналык текшерүүнү жүргүзүү; окуу 

мониторингин жүргүзүү;  

3) түзөтүү иш-чараларын  коррекциялоо.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү 

түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн:  Угуп кабыл алууну   жана кеп 

техникасын өнүктүрүү  (фронталдык сабактар),  кептик  угууну 

жана кептин тыбыштык  тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),  

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).  

 Коррекциялык - өнүктүрүүчү иш- окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте  системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону; комплекстүү  психологиялык -педагогикалык коштоонун  

жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  ишке ашыруу ар бир   укпай 

калган жана начар уккан окуучунун   өзгөчөлүктөрүн жана 

өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, 

анын ичинде  кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү 

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;   о.э. негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн  

өнүктүрүү,  балдар жана кишилер менен  инсан  аралык  

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;   атайын (коррекциялык) сабактарды 
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(жеке жана топтук) өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл 

алууну  өнүктүрүүгө  багытталган сабактарды өткөрүү; билим 

берүү жараянынын  бардык катышуучуларын   билим берүү жана 

сабактан тышкаркы иш-чараларды, окуучулардын башталгыч 

билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү  

жетишкендиктерин  эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү 

боюнча,   билим берүү уюмунда  угуусу бузулган жана угу усу 

нормалдуу балдар менен  алардын ата -энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер  үчүн психологиялык жактан бейпил 

айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык 

иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги багыттарын  белгилеп 

коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

Угуусу  бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен   

системалуу   өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү, 

психологиялык-педагогикалык, маалыматтык –агартуучу  иш 

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.  

2.   Диагностикалык иш   укпай калган жана начар уккан 

окуучулардын  жекече өзгөчө билим алуу муктаждыктарын,  

өнүгүү динамикасын,  негизги билим берүүнүн баштапкы 

мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй -

бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо максатынд а комплекстүү 

изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт. Талдоо  жүргүзүү боюнча 

коррекциялык-өнүктүрүүчү иштин  ийгилигинин анализи  

жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын 

ата-энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.  

Диагностикалык иш    кеч  укпай калган жана начар уккан  ар 

бир окуучуну  ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим -
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дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер) 

комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.  

3.Кеӊеш иши    

   Билим  берүүнүн   бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен 

иштөөнүн жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;  окуучулар менен иш 

алып баруу боюнча жекече багытталган ыкмалардын жана  

методдорду тандоо боюнча  психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;   

түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын 

тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш берүү;  

1.  Маалыматтык-агартуучу иш   

Окуучуларды  окутуу жана тарбия берүүнүн ишинин 

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара 

аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө байланышкан маселелер боюнча 

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке 

ашырууну камтыйт. Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:  

мугалимдер жана ата-энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү; 

маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата -

энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

2. Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй-бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 
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багытталган. Психологиялык -педагогикалык иш баланын 

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле 

калыптандырууга көмөктү камтыйт; класста/мектепте ички 

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу 

боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз 

кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты 

алдын алуу үчүн балага жеткиликтү ү   иштерде  ийгилик учурун 

камсыз кылуу.  

4.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар  угуусу  начар   окуучулардын  коомдо жашоого 

керектүү  коомдук  тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу 

баалуулуктар системасын алардын жекече жана жаш курактык 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  

чектелбеген окуучулар менен биргеликте ар түрдүү  иш -чараларды 

өткөрүү .  

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен саба ктан 
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тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  сокур окуучулардын жана 

алардын кадимки   өнүгүп келе жаткан курбуларынын   

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  алуу менен 

уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат. 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды 

улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс алуусун 

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоо чу уюмдардын, тематикалык 

лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана 

кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө берилген убакыт 1350 

сааттан кем эмес ( коррекциялык аймактын саатарын эске алуу 

менен)  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  программасын иштеп 

чыгуу боюнча иш -чаралардын жумушчу программасы түзүлөт,    

алар  башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын пландаштырылган натыйжаларын  

өздөштүрүүгө багытталган.  

4.3. Уюштуруу бөлүгү  
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4.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткар ууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.   

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  

Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү уюму   билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 
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бөлүнгөн сааттардын эсебинен Түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарынын саны, билим берүү уюмунун жергиликтүү актысында  

белгиленген.  

Окуу планы  төмөнкү нормалардын негизинде иштелип 

чыккан :  "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамда, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.  

Иштөө режими .  

Билим  берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН 

тарабынан белгиленген билим берүү процессине  коюлган 

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү 

шартында Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  начар  

окуучулардын БББ БЖББПты  өздөштүрүүдө 1 -класста кайталоо 

мүмкүндүгүн берет (1 -5-класстар)   б.а.  программаны узартылган  

мөөнөттө өздөштүрүүгө  мүмкүнчүлүк берет.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  начар  

окуучулардын психо-физикалык жөндөмүн эске алуу менен, БББ 

БЖББПты  ишке ашыруучу билим берүү  уюмдун окуу сабактары 5 

күндүк окуу жумасында   жүргүзүлөт.   Сабактар 1  смена менен 

өткөрүлөт.  билим берүү уюмунун иш режими санитардык -

эпидемиологиялык кызматынын көзөмөлү астында жүзөгө 

ашырылат.  

  Жалпы  билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын 

узактыгы –  1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем 

эмес.  

Окуу  жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык 

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.   1 - класстын   
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окуучулары үчүн  окуу жыл ичинде директордун наамына   

берилген ата-энесинин арызынын негизинде 1 -жана 3-чейректе  эс 

алууга кошумча жума  белгиленет.  

Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга 

карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен 

камсыз кылышын, сабактарды өздөштүрүүгө жогорку сапатын 

камсыз  кылат.  

Сабактардын ортосундагы танапис 10 мүнөт, 2 -жана 3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.  

Топтук түзөтүү  сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 -

5 класстарга  топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече 

коррекциялык сабактын  узактыгы 20 мүнөт.  

Окуу  жүктөмүнүн  акырындап өстүрүү  "кадам" ыкмасын 

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили 

уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде 

күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.  

Тапшырмалар окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу 

менен   берилет. 1-класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз 

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа  

жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып -

билүү мүнөздөгү тапшырмалар  гана сунушталат, балдардын 

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.  

Бул тапшырмалардын   максаты –  окуучулардын өз алдынча 

үй тапшырмасын   аткарууга  тышкы жана ички стимулдарды   

калыптандыруу.   1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү  гана 

тапшырмалар    сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү 
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атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган  тапшырмалар 

берилет. Үчүнчү чейректе класста  башталган  иштердин аякташын 

үйдөн аткаруу боюнча тапшырмалар берилет. тапшырмаларды 

жүзөгө ашыруу үчүн   ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.  

Экинчи   класстан  баштап сабактар боюнча тапшырмалар   

«минимакс»   принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча 

тапшырманын  бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми 

экинчи бир бөлүгү  - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп, 

бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу 

менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга  - 2 

саатка чейин -120 мүнөт.  

 Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш 

(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз -

өзүнчө жүргүзүлөт.  

Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин   45 мүнөттөн кем 

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарын эске алуу менен) 1680 сааттан ашык эмес болуш керек.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө  жумасына сарпталга н 

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)  1 - 5-класстарда  10 

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен 

аныкталат.  
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4.2.2  Башталгыч  билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган 

жалпы билим берүүчү программасын ишке ашыруу үчүн  

шарттардын системасы.  

Кадрдык  шарттар . 

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  угуусу  начар  

окуучулар  үчүн  башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашырып жаткан педагогикалык кызматкерлердин ар бир кызмат 

ордуна   тийиштүү квалификациялык  мүнөздмөгө туура келиши 

керек.  

 Мугалим-дефектолог (сурдопедагог)  «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке  ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар сурдопедагогика жаатында  кайра 
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даярдоодон өтүшү керек жана  кесиптик кайра даярдоо  жөнүндө 

диплом алыш керек.      

Педагогикалык кызматкерлери :  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,   дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)     

жогорку кесиптик билими менен бирге   белгиленген үлгүдөгү  

угуусу бузулган  балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

  Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу 

жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тар туу укугуна ээ, ал   

кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.  

 

Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен укпай калган жана начар уккан  ар бир 

окуучуга  мамлекеттик жана акысыз билим берүү   мамлекеттик 

кепилдиктер жана каржылык камсыз кылуу ББ каржылоо 

ченемдеринин негизинде жүзөгө ашырылат.  

 

Материалдык -техникалык  шарттар  

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   
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аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бер иши керек.   Алыскы  иш 

алып барууну уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен 

толук    камсыз болушу керек.  

 

 

Маалыматтык колдоо көрсөтүү   укпай калган жана начар 

уккан  ар бир окуучуну    зарыл болгон ченемдик укуктук базаны  

жана билим берүү жараянынын катышуучуларына  болжолдолгон 

мүнөздөмөлөрү боюнча билим берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.  

Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине  

шарттар    түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын  ичинде Wiki 

куралдары, санариптик видеоматериалдар), анын ичинде 

электрондук маалымат ресурстарды,  электрондук билим берүү 

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтомун, байланыш 

технологияларын,   ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги 

билим берүү  программасын өздөштүрүүдө жакшы жыйынтык 

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды 

колдонуу зарыл.  

Укпай  калган жана начар уккан  окуучулардын 

өзгөчөлүктөрүн  жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук 

жана билим берүү интеграциялоонун айрым түрлөрү   болжолдолот. 

Бул адистердин ортосундагы жогорку  сапаттагы өз ара 

макулдашуунун милдеттүү талап кылат. Ошол жана башка 

адистерге өзгөчө психология жана  коррекциялык педагогика, анын 

ичинде санариптик китепканаларга, порталдар менен са йттарга, 
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аралыктык кенеш берүү, квалификациялуу адистердин  жеке 

пикирин алууга  кайрылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек. 

Ошондой эле, анын ичинде тармактык ресурстар жана 

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй -

бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу 

камсыз кылат.  

 

 

 

Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык -

техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:  

1) начар уккан жана укпай калган окуучулардын  

Стандартта белгиленген Башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкталган негизги билим берүү программасын 

өздөштүрүү  мүмкүнчүлүгүн;  

2) төмөнкү  шарттарды сактоону:  

 билим берүү процессинин  санитардык -гигиеналык  

ченемдерин  (суу үчүн талаптар, канализация, жарык режими, 

аба-жылуулук режими, ж.б.);  

 турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор, 

дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);  

 коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу орду, 

мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү, ж.б.) 

болушу;  

 өрт  жана электр коопсуздугу;  

 эмгекти коргоо боюнча талаптар;  

 өз  убагында оңдоо мөөнөтү жана   көлөмү.  
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3) окуу маалыматтарына, ББ уюмунун ички түзүмдүк   

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белг иленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

  Начар  уккан жана кеч укпай калган балдар үчүн жеткиликтүү 

чөйрөнү уюштуруу үчүн маанилүү шарт  болуп,  иш -класста же 

башка бөлмөдө окуучунун жайгашкан жеринде,  жамааттык   иш 

чараларды өткөрүүд,ө  атайын алачык же электрондук алып 

жүрүүчүлөрдөгү басылма түрүндө берилген маалыматтык 

тексттердин, билим жыйындарынын күн тартиби боюнча кошумча 

маалыматтардын  кайталаган үндүк маалыматтарды,   бөлмөдө 

добуш деңгээлин контролдоо  болуп саналат;  

Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар 

бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде 

сурдотехникалык каражаттар менен,  ж.б. инвентарь менен начар 

уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет үчүн 

каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары   менен камсыз 

болушу керек.  

Инклюзия шартында класстардын толуу даражасы 2  укпай 

калган жана начар уккан  окуучудан ашык  эмес. Класстын  жалпы 

толушу: 1 укпай калган жана начар уккан  окуучу  бар болсо  25тен 

ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу -  2 

укпай калган жана начар уккан     окуучу болсо, 20дан  ашык эмес 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу.  

  

Окуунун убакыттык режими  
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Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы   СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

  Чарчоонун  алдын алуу   максатында   иш жөндөмдүүлүгү 

оптималдуу болушу үчүн жумасына  1 жолу   шаршемби же 

бейшемби күнү жеңилдетилген  окуу күнү   болушу керек.  

 Сабакта  окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан башка 

класстарга     40 мүнөттөн ашпоого тийиш.  Сабактардын 

ортосундагы  танапистин узактыгы 10 мүнөттөн  кем эмес.  

  Ар бир сабактын ортосунда  дене тарбия   мүнөттөрү  

өткөрүлүшү  зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө 

жана   дене калыбын коррекциялоого  багытталган.  Мындан 

тышкары, дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун    жандантуу га 

жана чыңалуусун жоюш үчүн зарыл көнүгүүлөр киргизилет).   

Укпай  калган жана начар уккан  окуучуларды  психологиялык -

медициналык-педагогикалык   колдоо сабактарда жана сабактардан 

тышкары убакытта төмөнкү адистер тарабынан жүзөгө ашырылат: 

мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо адистери (педиатр -

дарыгер, дарыгер –сурдолог,   медайым).  

Укпай  калган жана начар уккан   бала, окуу  күнү ичинде жана 

сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу 

аппаратын же кохлеардык имплантты жана аппаратты,  же эки 

кохлеардык имплантты колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эске 

алуу менен); окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

жүрүшүндө зымсыз аппаратура колдонулат, мисалы, FM -системасы. 

балдар жана кишилер үчүн  жеке аппаратка  жана кохлеардык 

имплантантка   сарамжалдуулук менен мамиле жасоого 

мүмкүнчүлүк берет.  

 

Иш ордун уюштуруу  
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Укпай  калган жана начар уккан  окуучунун  партасы,  бала отуруп   

мугалимдин   жана өз классташтарынын  жүзүн көрө алган абалда 

турушу керек.    Баланын  жумуш ордуна жарык жа кшы  берилиши 

керек. Партадан   доскада жайгашкан маалыматка, маалымат  

такталарына түздөн -түз эркин мүмкүнчүлүк керек.  

Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер  мугалимдин кошумча 

жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу   атайын 

турак орнотулушу зарыл.  

Окуу  ордун  уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,  

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулардын 

бардыгы эске алынат. Көрүү  жөндөмдүүлүгү начар укпай  калган 

жана начар уккан  окуучунун  иш орду офтальмологтун 

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында 

бузулуулары бар укпай  калган жана начар уккан  окуучунун   иш 

орду   атайын жабдылган   болушу керек.  

Укпай  калган жана начар уккан  окуучунун    ата -энеси  

баланы жекече жана заманбап электр -акустикалык үн күчөткүч 

аппаратура менен  камсыз кылуусу  милдеттүү  шарт болуп саналат.  

заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык  (эки 

жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплантты колдонуу жана 

жеке угуу аппаратын (медициналык далил эске алуу менен)   би р 

эле убакта пайдалануу оозеки сүйлөөнү жана кептик эмес 

дабыштарды кабыл алуунун  натыйжалуулугун жакшыртат жана   

мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез 

тапканга мүмкүнчүлүк берет.  

  Билим  берүү уюмунун  китепканасы окуу планынын бар дык 

окуу  предметтери боюнча   басма билим ресурстары жана ЭОР 

менен жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча  адабият фонду 

менен камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду балдар 
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адабиятынын, илимий –популярдык адабиятты жана мезгилдүү 

басма сөздү камтууга тийиш.  

Заманбап маалыматтык билим берүү  чөйрөсүнүн (флеш - тренажер, 

анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын 

ичинде электрондук маалымат ресурстарды,   электрондук билим 

берүү ресурстарын, маалыматтык технологиялар  топтомун, 

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттарды 

иштешин камсыз кылуу керек, бул    ар бир окуучунун билим берүү 

программаларын  өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү 

камсыз кылат.  

Билим берүү уюмунун маалыматтык -билим берүү чөйрөсү 

электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга 

мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү пландоо; билим берүү 

материалдарын сактоо  жана жайгаштыруу, мугалимдердин жана 

окуучулардын иштерин маалымат ресурстарын билим берүү 

жараянынын катышуучуларын  колдонуу; угуусу  бузулган  

балдардын негизги жалпы билим берүүнүн негизги билим берүү 

программаларын өздөштүрүүсүн жана окуу -тарбия иштеринде   

жыйынтыктарын   прогрессин жазууну; өз ара -   интернет аркылуу, 

анын ичинде билим берүү жараянынын катышуучуларынын 

ортосундагы билим берүү тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү 

үчүн билим берүү жараянынын жүрүшүндө түзүлгөн 

маалыматтарды колдоно билүү; окуу катышуучулардын билим 

берүү ресурстарын чейин Интернеттен колдонууну  көзөмөлгө алуу 

(маалыматты алууга мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык 

жактан өнүктүрүү жана билим берүү максаттарына карама -каршы 

келген маалыматтарга чектөө  коюу).  
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АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ 

ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН 

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ    

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР  

    Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларды  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берү үнүн  

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары - БЖБ 

БЫББП)    ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык түзүлгөн жана азиз -сокур окуучулардын  

жекече, жаш курак жана типологиялык  өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын 

билим берүү  муктаждыктарын эске алуу менен  

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

Азиз -сокур окуучулар үчүн БББ  ЖЫББП билим берүү 

ишмердүүлүгүн  Стандартка ылайык жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн  азиз -сокур 

окуучулар үчүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

негизинде, инклюзия идеялары  боюнча иштеген   билим берүү 
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уюму  (мындан ары ББУ)  тарабынан өз алдынча иштелип чыгат 

жана  бекитилет.  

  Азиз-сокур окуучулар  үчүн  БББ ЖЫББП    билим берүүнүн 

мазмунун, күтүлүүчү  натыйжаларды, жана ишке ашыруу 

шарттарын Кыргызстандын жалпы билим берүү системасы үчүн   

аныктайт.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташы лган  

болжолдуу программасынын түзүмү.  

  Азиз-сокур окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын түзүмү Стандартка ылайык 3 бөлүмдү камтыш 

керек: максаттуу, мазмундук жана  уюштуруучу.  

Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы  

дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана Азиз -сокур окуучулар 

үчүн  БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы күтүлүүчү  натыйжаларды, 

о.э. бул максаттарга жана жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун 

аныктайт.  

  Максаттуу бөлүм өзүнө камтыйт:  

-түшүндүрмө катты  

-  Азиз-сокур окуучулар үчүн  БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн 

пландаштырылган натыйжалары  

-башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.    

  Мазмундуу бөлүк  азиз-сокур окуучулар үчүн  жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 
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ылайыкташылган  болжолдуу программасынын  мазмунун  аныктайт 

жана предметтик, метапредметтик, инсандык  натыйжаларга 

жетишүүгө багытталган (ЖББ БББЫБПтын вариа нтына жараша  

мазмундуу бөлүк жалаң гана инсандык  жана предметтик 

натыйжаларга жетишүүгө багытталган болушу мүмкүн) төмөнкү 

программаларды камтыйт:  

  окуучулардын   универсалдуу  (ЖББ БББЫБПтын вариантына 

жараша  - негизги окутуу кыймылдары)  окуу кыймылдар ын 

калыптандыруу программасы;  

  жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү  аймактын 

курстарынын программасы;  

  азиз-сокур окуучуларды коомдук жана адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоо программасын (ЖББ БББЫБПтын 

вариантына жараша );  

  экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы;  

  коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;  

  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.  

Уюштуруу бөлүгү  камтыйт:  

    предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч 

билим берүүнүн окуу планын;  

   Стандарт талаптарына ылайык ЖББ БББЫБПтын  ишке  

ашыруу үчүн шарттардын системасын.  

   Азиз-сокур окуучулар үчүн  башталгыч билим берүүнүн окуу 

планы (мындан ары –Окуу план) ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун 

негизги уюштуруучу механизми болуп эсептелет.  
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Азиз-сокур окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасы Стандартка ылайык балдардын жаш курак    

өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү  муктаждыктарын эске 

алуу менен татаалдык деңгээлине  жана багытына  жараша 

программанын 4 вариантын камтыйт -3.1, 3.2, 3.3, 3.4. варианттары.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн  ЖББ БББЫБПты иштеп чыгуунун  

негиздерине топтоо жана ишмердүүлүк мамилелери салын ды.   

   

2. ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ 

БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ   

(ВАРИАНТ 3.1)  

2.1. Максаттуу бөлүм  

2.1.1. Түшүндүрмө кат  

Азиз-сокур окуучулар үчүн   башталгыч билим берүү боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын ишке ашыруу максаты.  

Инклюзивдик мектепте окуган Азиз -сокур окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке 

ашыруу максаты  —   Азиз-сокур окуучулардын ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары менен бирдей убакытта, 

жыйынтык жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү 

стандартында аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга 



644 
 

ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте окуган  бул 

категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эс ке 

алуу менен,  сапаттуу билим алуусун камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.      

ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн   БЖББ БЫББП  

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга 

жетүү үчүн төмөнкү  негизги милдеттерди карайт:  

  Азиз-сокур окуучулардын  жалпы маданиятын калыптандыруу, 

жарандык, социалдык, инсандык жана интеллектуалдык 

өнүктүрүү,  чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, 

достук жана жеткиликтүү билим берүү чөйрөсүндө сокур 

баланын ден  соолугун чыңдоо жана сактоо;  

  атайын билим берүү, инсандык, үй -бүлө, коомдук жана 

мамлекеттик муктаждыктары менен   аныкталган азиз - сокур 

окуучулар  өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм, 

ыктарды,  компетенцияларды камсыз кылуу;  

  Азиз-сокур окуучулар  үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү 

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо, 

коммуникативдик, кыймылдык, инсандык, жеке өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту 

камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомг о 

аралашууга, анын касиет -сапаттарынын, айырмалуулугун, 

жекечелигин, кайталангыстыгын сактоо менен инсандык 

өнүктүрүү;  

  азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө 

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү; ЖББ БББЫБПтын  

өздөштүрүүдө азиз-сокур окуучулардын таанып-билүүчүлүк 

өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну камсыз кылуучу 
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түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,     алардын 

физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо жана колдоо, 

экинчи бузулууларды алдын алуу жана тууралоо, коомдук 

көнүктүрүү  жана коомго аралашууну оптималдаштыруу;  

  клуб,  секция,  студия жана кружок системасын колдонуу, 

коомдук пайдалуу иштерин жүргүзүү аркылуу Азиз -сокур 

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү,  инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды, 

илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук -изилдөөчүлүк, 

спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;  

  Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  

  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур 

окуучулардын  коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)  

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк 

өнүгүүсүндө  окуу-тарбия процессинде  билим берүү 

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн  колдонуу;  

  азиз-сокур окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктө  өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын 

ишке ашырууда өз алдынчалуулук  жана активдүүлүк   

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;   

  азиз-сокур окуучуларга мектептик жана мектепт ен тышкары 

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга 

жана  өзгөртүүгө шарт  түзүү.  
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Азиз -сокур окуучулардын башталгыч билим берүү   боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын жалпы мүнөздөмөсү.  

Вариант 3.1 азиз -сокур  окуучу  окутууну  аяктаган учурга 

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине тийиштүү, билимди жалпы 

билим берүүчү  мектепте жаш курагына тийиштүү (1 -4 класс) ошол 

эле окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолд ойт.  

Азиз-сокур окуучуларды жалпы билим берүүчү  мектепте 

окутууда  мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын  милдеттүү 

түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык 

колдоосу зарыл.  

Атайын  колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп 

саналат: көрүү жөндөмдүүлүгү начар окуучулардын атайын билим 

берүү муктаждыктарын канааттандыруу; окутуунун  негизги 

мазмунун өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; окуу жана 

жазууга Л. Брайлдын   арибин колдонуп   окутуу; күнүмдүк 

жашоодо  жана окуу, таанып билүү процессинде  сакталган 

анализаторлорду  жана  ишмердүүлүктүн  толуктоочу жолдорун 

өнүктүрүү; таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгүн   өрчүшүнүн 

камсыз кылуу үчүн окуучулардын  заманбап оптикалык (көрүү 

сезимдери сакталган азиз -сокур окуучуларга) тифлотехникалык 

жана техникалык каражаттар жөнүндө түшүнүктөрүн 

калыптандыруу ( жаш курагына жараша) жана аларды активдүү 

пайдалануу ыктарын өнүктүрүү;  

Психологиялык -педагогикалык колдоо: азиз -сокур 

окуучулардын  таанып -билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн окуучулардын  

ЖББ БББЫБПты   өздөштүрүүдө терс таасирин минималдаштыруу,    
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баланын мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата -

энелер ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;   класстагы жайлуу 

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана инсан аралык конфликттерди 

жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш 

алып баруу; жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз 

карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү, 

өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз карандысыздыгы үчүн 

умтулуу (билим берүү  жана күнүмдүк маселелер боюнча)  

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик эмес каражаттарды 

туура колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.  

 Мектептин  ЖББ БББЫБПты    карама -каршылыктарды  жана 

чектөөлөрдү эске алуу менен окутуу жана предметтик -практикалык  

иш-чараларды натыйжалуу толуктоочу жолдор менен өздөштүрүүгө  

багытталган коррекциялык иштин программасын  өзүнө камтыйт; Л. 

Брайл чекиттик-рельефтик арипти колдонуу көндүмдөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн билүү; мейкиндик жана коомдук -турмуштук 

багытта мүмкүнчүлүктөрүн  жогорулатуу; ар түрдүү коомдук 

кырдаалдарда   көрүүсү сакталган чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташтык көндүмдөрүн иштеп чыгуу; вербалдык жана 

вербалдык эмес сөз каражаттарын өздөштүрүү; дүйнө сүрөтүн 

маанисин айырмалоону жана сезе  билүүсүн жогорулатуу;  

предметтик түшүнүктөрүн  кеӊейтүү; таанып -билүүчүлүк жана 

социалдык активдүүлүгүн кеӊейтүү; окуу ишмердүүлүгүндө  жана 

күнүмдүк жашоосунда   өз алдынчалуулугун жогорулатуу  

Көрүүсү начар окуучулар учурдагы  стандарттын  долбоорунда 

көрсөтүлгөн ЖББ БББЫБПтын  бул варианты боюнча билим 

берүүнүн мазмунун толук өздөштүрүшөт.   (коррекциялык -түзөтүү 

ишинин программасынан  тышкары)  
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Азиз-сокур   окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүү   

натыйжалары жана түзүмү Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик башталгыч билим берүү   стандартынын 

талаптарына     толук жооп берет.  

Азиз-сокур окуучулардын акыркы жетишкендиктери   

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч билим берүү   

стандартынын жыйынтык талаптарына     толугу менен 

ылайык келет.  

 Азиз-сокур окуучулар менен түзөтүү иштеринин мазмуну 

төмөндөгүлөрдү камтыйт: коомдоштуруу, сезимдик тажрыйбасын 

байытуу, мейкиндикте багыт алуусун  өнүктүрүү, баарлашуу, өз 

ишмердүүлүгүн  башкаруу, өз алдынча өнүгүү жана өзүн -өзү 

баалоо.  

Азиз -сокур окуучуларга психологиялык-педагогикалык 

мүнөздөмө:  

Азиз-сокур балдар –  аз сакталган   көрүүсү  бар (жарыкты 

сезүүдөн көз айнек менен кадимки   коррекциялоо учурунда, жакшы 

көргөн көздүн курчтугу 0,04)же     көрүүнүн    толук жоктугунан  

жабыркаган балдар.  

 Көрүүнүн сакталып калган  абалы боюнча абсолюттук (жалпы) 

жана практикалык сокурлукту  айырмалашат. Абсолюттук 

сокурлукта эки көз теӊ толугу менен көрүү сезимдери  жок 

сокурдук. Практикалык сокурлукта көрүүнүн   азыраак сакталып 

калуусу байкалат,  бул учурда    жарык сезүү ж е көлөмдүү көрүү 

болот. Жарык  сезүү түн менен жарыкты айырмалаганга 

мүмкүнчүлүк берет. Көлөмдүү  көрүүдө   жакын аралыкта жүзүнө  

жакын  жерде бармактарын санай алышып, объектилердин 

силуэтин, жарыкты, түстөрдү, калыпты  кабылдай алышат.    

Балалык сокурлуктун  үч негизги клиникалык түрлөрү бар:  
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1) көрүү органынын көрүү -нерв  аппаратынын жабыркашы: 

көрүү  нервинин жана көрүү -нерв жолдорунун башка 

бөлүктөрүнүн атрофиясы,   тапеторетиналдык  бузулуулары  жана 

башка көз кабык оорулары;  

2) каректин жабыркашы: тубаса  операция болгон жана болбогон 

катаракта (каректин тумандашы);  

3)  көрүү органынын толугу менен жабыркашы: тубаса 

микрофтальм  (  көз көлөмүнүн кичирейиши), глаукома (көз 

кыртыштарынын өзгөрүшү жана көз басымынын жогорулашы 

менен байланышкан ооруу), көбүнчө тубаса   гидрофтальм  

түрүндө (көз өлчөмүнүн чоӊоюшу) кездешет.  

Кыргыз Республикасынын көрүү жөндөмдүүлүгү начар 

балдардын арасынан 4%  такыр көрбөгөн сокур балдар, 7% - 

жарыкты кабыл алган азиз - сокур балдар. Ошентип, сокур 

балдардын саны  көрүүсү начар ба лдарга караганда азыраак. 

Жалпысынан бүткүл өлкө боюнча жалпы 0 -18 жаштагылардын 

арасынан  1800 бала көрүүсүндө   патологиясы   бар балдар.  

Толугу менен көрбөгөндөр, эки көзүнүн абсолюттук (жалпы) 

сокурлугу менен мүнөздөлөт,   көрүп кабылдоолору толук жокт угу 

менен (жарык жана караӊгыны айырмалай албашы) аныктайт.   Бул  

топтогу балдардын билим алуу жана багыт алуусунда   алдынкы 

ролду тийип жана угуп кабыл алуу болуп саналат. Башка   

анализаторлор көмөкчү ролду аткарат.  

 Биринчи топтон (абсолюттук сокурлук) айырмаланып 

практикалык сокурлукта жарык кабылдоо менен көрүү сезими бар. 

Бул топ көрүү мүмкүнчүлүгү  боюнча  өтө ар түрдүү жана 

төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  Жарыкты сезүүсү туура эмес болжолдоо менен сокурлар,   

(жарык багытын туура аныктай алышпайт), бул ала рга мейкиндикте 
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өз  алдынча  багыт алууда   жарыкты сезүүсүн   колдонууга 

мүмкүнчүлүк бербейт;  

  Жарыкты сезүүсү туура  болжолдоо менен сокурлар,   

(жарык багытын туура аныктай алышат), бул аларга мейкиндикте өз 

алдынча  багыт алууда, таанып билүү ишмердүүлү гүндө   жарыкты 

сезүүсүн   колдонууга мүмкүнчүлүк берет;  

  Жарыкты сезүүсү   менен бирге  түстү  сезүүсү бар 

сокурлар,   (жарыкты жана түстөрдү аныктай айырмалай алышат), 

бул аларга мейкиндикте өз алдынча  багыт алууда, таанып билүү 

ишмердүүлүгүндө   колдонуу  мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;  

 Көрүү  сезими сакталган  (практикалык сокурлук)  сокурларга  

көрүү курчтугу сокурлардын башка топтору менен салыштырганда,  

салыштырмалуу жогору болгон (оптикалык коррекциялоо шартында  

жакшы көрөр көзү үчүн көрүү курчтугу  0,005тен 0,04кө чейин), о.э. 

жогорку көрүү курчтугу 1,0 чейин  болушу мүмкүн болгон балдар, 

булардын көзүнүн көрүү чек арасы 10 -15 градуска чейин 

кыскартылган. Бул, өз кезегинде, курчап турган дүйнө 

объектилерин жана буюмдарды көрүп кабыл алууга мүмкүнчүл үк  

түзөт.  

Буюмдардын жана объектилердин түсүн, формасын,  өлчөмүн,  

кабыл алууга жөндөмдүүлүгү,   бул   топтун окуучуларынын сапаты  

төмөн  ,  бирок, ошентсе да, көрүү элестөөлөрүн калыптандырууга 

мүмкүндүк берет. Ошентсе да, калган көрүү кээ бир 

функциялардын  бузулууларынын бирдей эместиги менен, көрүү 

процессинин  туруксуздугу, тез чарчашы менен мүнөздөлөт.  

Демек, бул окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинде - тийүү жана 

угуу сезимдерин жетектөөчү   кылышыбыз керек. Ал эми сакталган 

көрүү сезими  маалымат алуунун , өз кыймылын контролдоонун 

жана багыт алуунун контролдоо функциясын аткарышы зарыл.  



651 
 

 Сокурлардын арасында көрүүсү  жаш кезинен эле бузулган 

(жоготкон) окуучулар көп кездешет, бул бир жагынан, алардын 

акыл-эс жана физикалык өнүгүүсүнүн  өзгөчөлүктө рүнө себеп 

болот, экинчи жагынан, борбордук нерв системасы менен жөнгө  

салынуучу организмдин  кайра курулушу  менен байланышкан,   

толуктоочу механизмдердин өзгөчөлүктөрүн аныктайт.  

Сокурлук, жалпы жана кыймыл активдүүлүгүккө терс 

таасиринин натыйжасында,    окуучуларынын денелик өнүгүүсүн  

татаалдатат, бул нерсе төмөнкүчө көрсөтүлөт: сокур балдардын ар 

кандай кыймылдарды жай өздөштүрүүсү жана кыймылдардын 

өнүгүүсү боюнча төмөнкү чегин (кыймыл көлөмүнүн азаюусу, 

аларды аткаруу  сапатынын төмөндүгү); кыймылд ардын 

макулдашуусунун бузулуусу менен; жалпы жана майда 

моториканын   өнүгүүсүнүн төмөндүгү; эрксиз кыймылдардын 

пайда болушу;    турпаттын, басуунун, денени кармоонун 

бузулуусу; мейкиндикте кыймылдоо кыйынчылыктары.  

Сокурлардын  дүйнө сезүүсүнүн толуктугу , тактыгынын 

кыскарышына байланыштуу, таанып билүү процесстеринин  

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот (кабыл алуунун, сезүүнүн, 

тактыгынын жана ылдамдыгынын төмөндүгү, образдардын  

толуктугунун, бүтүндүгүнүн азайышы)  

 Инсандын  негизги сапаттарын калыптандырууда коомдук 

жагдайлар негизги ролду ойнойт, алардын таасири пайда болгон 

учурдан жана патологиянын тереӊдигинен салыштырмалуу же 

толугу менен көз каранды эмес. Туура тарбия берүү жана окутууну 

уюштурууда, ар кандай иш -чараларга баланын кенен тартуу менен, 

зарыл болгон сапаттарды калыптандыруу  көрүү анализаторунун 

абалынан дээрлик көз карандысыз болот.  
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Ошентип, окутуу өнүктүрүүчү мүнөздө  болсо, ал психиканын  

мазмундуу тарабы  биологиялык факторлорго   көрүү 

жөндөмдүүлүгүнүн начарлыгына салыштырмалуу  көз каранды эмес. 

Анткени акыркы көрсөтүлгөн факторлор инсанды 

калыптандыруунун мазмунун аныктабайт,  жеке баалуулуктарды, 

инсанды калыптандыруунун  динамикасын  аныктайт.  

Демек, көргөндөр менен сокурлардын, ал тургай  көргөндөр 

жана начар көргөндөрдүн   ортосундагы айырмачылыктар инсандын 

ар кандай сапаттарын калыптандыруу динамикасында  гана 

байкоого болот. Албетте, жыйынтыктар, башкача айтканда, 

Адамдын өнүгүшүнүн даражасы, инсандын ядросун лидерлик жеке 

сапаттары бир катар болушу (көз карашы, ишеними, идеалдары) 

патологиянын  барлыгы  же  жоктугу менен эмес,   коомдук таасир 

этүүсү, тарбия берүүнүн жана окутуунун  мүнөзү боюнча 

аныкталат.  

Сокур окуучуларга мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлөр 

саналат:  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)  

аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо  аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-аракети 

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү ;  
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   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  

  көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо 

үчүн  окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;  

    көрүү сезими сакталган сокур балдарды окутууда, 

тарбиялоодо: калган   көрүү диагнозун (негизги жана 

кошумча), жаш курагын жана көрүү жөндөмдүүлүгүн 

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,  

оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу 

көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык 

жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен 

сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш 

курагын  жана көрүүсүн  жоготуу убакытын, тийүү жана 

физикалык иш режимин;  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   сокур окуучулардын окуу ишинин темпин 

эске алуу менен; сабак   структурасына   даярдоочу 

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  сабактарда  жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи 

дефектилерди  алдын алуу жана коррекциялоого   багытталган 

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү  пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  
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  кептин вербализм  жана формализмин алдын алуу жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  

  сокур окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы) өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  

  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктүрүү жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекциялоо үчүн 

шарттарды түзүү;  

  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  

  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм -турумдагы 

бузулууларды    алдын алуу .  

2.1.2. Азиз-сокур  окуучулардын жалпы башталгыч билим 

берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим 

берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн  

натыйжалары  

 Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасы   (мындан ары - БЖБ БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжаларына талаптар   мамлекеттик 
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билим берүү стандартынын башталгыч билим берүүнүн    

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет.  

 Инклюзивдик идеялар менен  иштеген мектепте БЖБ 

БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары   

боюнча талаптар, азиз -сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин 

программасын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары  

боюнча талаптарды камтыйт.  

 Азиз-сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары болуп  

төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо ;  

  Бардык сакталган анализаторлорду   багыт алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш эмес (стандарттык 

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно 

билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү 

түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда  ал арды эске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш  каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, пайдалануу); 

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;   
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  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

сокурлардын  таанып билүү мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү 

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда 

окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык 

тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу 

ыктарын калыптандыруу; таанып-билүүчүлүк жана коомдук 

иште активдүүлүгүн жогорулатуу; жашоодо өз 

алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү  адамдардын  маанайына, өзүн сезүүсүнө, 

абалына көӊүл бурууну  өнүктүрүү;  

Түзөтүүчү иштин программасын азиз -сокур балдар тарабынан 

өздөштүрүүсүнүн   натыйжалары төмөнкү жетишкендиктери 

менен көрсөтүлгөн:  
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  Бардык сакталган анализаторлорду  жана  ишмердүүл үктүн  

толуктоочу жолдорун     окутуу иш -чараларында жана 

күндөлүк турмушунда 10 -жаштагы баланын деӊгээлинде 

колдоно алат;  

   микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн 

өздөштүргөн,   макромейкиндикте багыт алуунун 

элементардык ыктары калыптанган;  

  Жаш курагына тийиштүү  предметтик (атайын жана жалпы), 

мейкиндик түшүнүктөргө ээ;  

  Таанып билүүчүлүк  кызыгуу жана таанып билүүчүлүк   

активдүүлүккө ээ;  

  Таанып билүүчүлүк  жана окуу ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү   

оптикалык түзөтүү каражаттарын жана тифлотехникалык 

каражаттарды билет жана аларды активдүү колдонот;  

  10  жаштагы баланын деӊгээлинде өз алдынчалуулукка жана 

көз карандысыздыка   каалоосун чагылдыр ат;  

  тийиштүү  оозеки  кептик жана кептик эмес сыяктуу 

каражаттарды колдоно алат;  

  өнөктөштүккө, боорукерликке, эмоционалдык сезимталдыкка 

жөндөмдүү;  

   өзүн-өзү башкарууга  жана өзүн -өзү жөнгө салуу;  

    окутуу ишинде жана күндөлүк турмушунда орун алган каршы 

көрсөтмөлөрдү  жана чектөөлөрдү эске алат.  

 

Азиз-сокур окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын түзүмү.  
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  Азиз-сокур окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын түзүмү Стандартка ылайык 3 бөлүмдү камтыш 

керек: максаттуу, мазмундук жана  уюштуруучу.  

Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы  

дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана Азиз -сокур окуучулар  

үчүн  БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы күтүлүүчү  натыйжаларды, 

о.э. бул максаттарга жана жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун 

аныктайт.  

  Максаттуу бөлүм өзүнө камтыйт:  

-түшүндүрмө катты  

-  Азиз-сокур окуучулар үчүн  БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн 

пландаштырылган натыйжалары  

-башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.    

  Мазмундуу бөлүк  азиз-сокур окуучулар үчүн  жалпы билим 

берүү программасы боюнча  башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын  мазмунун  аныктайт 

жана предметтик, метапредметтик, инсандык  натыйжаларга 

жетишүүгө багытталган (ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша  

мазмундуу бөлүк жалаң гана инсандык  жана предметтик 

натыйжаларга жетишүүгө багытталган болушу мүмкүн) төмөнкү 

программаларды камтыйт:  
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  окуучулардын   универсалдуу  (ЖББ БББЫБПтын вариантына 

жараша  - негизги окутуу кыймылдары)  окуу кыймылдарын 

калыптандыруу программасы;  

  жекече окуу сабактардын, түзөтүү-өнүктүрүүчү  аймактын 

курстарынын программасы;  

  азиз-сокур окуучуларды коомдук жана адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоо программасын (ЖББ БББЫБПтын 

вариантына жараша );  

  экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы;  

  коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;  

  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.  

Уюштуруу бөлүгү  камтыйт:  

    предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч 

билим берүүнүн окуу планын ;  

   Стандарт талаптарына ылайык ЖББ БББЫБПтын  ишке  

ашыруу үчүн шарттардын системасын.  

   Азиз-сокур окуучулар үчүн  башталгыч билим берүүнүн окуу 

планы (мындан ары –Окуу план) ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун 

негизги уюштуруучу механизми болуп эсептелет.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасы Стандартка ылайык балдардын жаш курак    

өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү  муктаждыктарын эске 

алуу менен татаалдык деңгээлине   жана багытына  жараша 

программанын 4 вариантын камтыйт -3.1, 3.2, 3.3, 3.4. варианттары.  
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Азиз-сокур окуучулар үчүн  ЖББ БББЫБПты иштеп чыгуунун  

негиздерине топтоо жана ишмердүүлүк мамилелери салынды.   

   

2. ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН  АЗИЗ-СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ 

БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ   

(ВАРИАНТ 3.1)  

2.1. Максаттуу бөлүм  

2.1.1. Түшүндүрмө кат  

Азиз-сокур окуучулар үчүн   башталгыч билим берүү боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын ишке ашыруу максаты.  

Инклюзивдик мектепте окуган Азиз -сокур окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке 

ашыруу максаты  —   Азиз-сокур окуучулардын ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары менен бирдей убакытта, 

жыйынтык жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү 

стандартында аныкталган (мындан ары- БЖБ МББС) талаптарга 

ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте окуган  бул 

категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске 

алуу менен,  сапаттуу билим алуусун камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.      
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ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн   БЖББ БЫББП  

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга 

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:  

  Азиз-сокур окуучулардын  жалпы маданиятын калыптандыруу, 

жарандык, социалдык, инсандык жана интеллектуалдык 

өнүктүрүү,  чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, 

достук жана жеткиликтүү билим берүү чөйрөсүндө сокур 

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;  

  атайын билим берүү, инсандык, үй -бүлө, коомдук жана 

мамлекеттик муктаждыктары менен   аныкталган азиз - сокур 

окуучулар  өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм, 

ыктарды,  компетенцияларды камсыз кылуу;  

  Азиз-сокур окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү 

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо, 

коммуникативдик, кыймылдык, инсандык, жеке өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту 

камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга, анын касиет -сапаттарынын, айырмалуулугун, 

жекечелигин, кайталангыстыгын сактоо менен инсандык 

өнүктүрүү ;  

  азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө 

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү; ЖББ БББЫБПтын  

өздөштүрүүдө азиз-сокур окуучулардын таанып -билүүчүлүк 

өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну камсыз кылуучу 

түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,     алардын 

физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо жана колдоо, 

экинчи бузулууларды алдын алуу жана тууралоо, коомдук 

көнүктүрүү жана коомго аралашууну оптималдаштыруу;  
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  клуб,  секция,  студия жана кружок системасын колдонуу, 

коомдук пайдалуу  иштерин жүргүзүү аркылуу Азиз -сокур 

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды, 

илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук-изилдөөчүлүк, 

спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;  

  Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө   катышуусун уюштуруу;  

  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур 

окуучулардын  коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)  

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк 

өнүгүүсүндө  окуу-тарбия процессинде  билим берүү 

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн  колдонуу;  

  азиз-сокур окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктө  өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын 

ишке ашырууда өз алдынчалуулук  жана активдүүлүк   

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;   

  азиз-сокур окуучуларга мектептик жана мектептен тышкары 

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга 

жана  өзгөртүүгө шарт  түзүү.  

Азиз -сокур окуучулардын башталгыч билим берүү   боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын жалпы мүнөздөмөсү.  
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Вариант 3.1 азиз -сокур окуучу  окутууну  аяктаган учурга 

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине тийиштүү, билимди жалпы 

билим берүүчү  мектепте жаш курагына тийиштүү (1 -4 класс) ошол  

эле окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  

Азиз-сокур окуучуларды жалпы билим берүүчү  мектепте 

окутууда  мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын  милдеттүү 

түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык 

колдоосу зарыл.  

Атайын  колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп 

саналат: көрүү жөндөмдүүлүгү начар окуучулардын атайын билим 

берүү муктаждыктарын канааттандыруу; окутуунун  негизги 

мазмунун өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; окуу жана 

жазууга Л. Брайлдын   арибин колдонуп   окутуу; күнүмдүк 

жашоодо  жана окуу, таанып билүү процессинде  сакталган 

анализаторлорду  жана  ишмердүүлүктүн  толуктоочу жолдорун 

өнүктүрүү; таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгүн   өрчүшүнүн 

камсыз кылуу үчүн окуучулардын  заманбап оптикалык (көрүү  

сезимдери сакталган азиз -сокур окуучуларга) тифлотехникалык 

жана техникалык каражаттар жөнүндө түшүнүктөрүн 

калыптандыруу ( жаш курагына жараша) жана аларды активдүү 

пайдалануу ыктарын өнүктүрүү;  

Психологиялык -педагогикалык колдоо: азиз -сокур 

окуучулардын   таанып-билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн окуучулардын 

ЖББ БББЫБПты   өздөштүрүүдө терс таасирин минималдаштыруу,    

баланын мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата -

энелер ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;   класстагы жайлуу 

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана инсан аралык конфликттерди 



664 
 

жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш 

алып баруу; жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз 

карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү, 

өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз карандысыздыгы үчүн 

умтулуу (билим берүү жана күнүмдүк маселелер боюнча)  

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик эмес каражаттарды 

туура колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.  

 Мектептин  ЖББ БББЫБПты    карама -каршылыктарды  жана 

чектөөлөрдү эске алуу менен окутуу жана предметтик -практикалык 

иш-чараларды натыйжалуу толуктоочу жолдор менен өздөштүрүүгө  

багытталган коррекциялык иштин программасын  өзүнө камтыйт; Л. 

Брайл чекиттик-рельефтик арипти колдонуу көндүмдөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн билүү;  мейкиндик жана коомдук -турмуштук 

багытта мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу; ар түрдүү коомдук 

кырдаалдарда   көрүүсү сакталган чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташтык көндүмдөрүн иштеп чыгуу; вербалдык жана 

вербалдык эмес сөз каражаттарын өздөштүрүү; дү йнө сүрөтүн 

маанисин айырмалоону жана сезе  билүүсүн жогорулатуу;  

предметтик түшүнүктөрүн  кеӊейтүү; таанып -билүүчүлүк жана 

социалдык активдүүлүгүн кеӊейтүү; окуу ишмердүүлүгүндө  жана 

күнүмдүк жашоосунда   өз алдынчалуулугун жогорулатуу  

Көрүүсү начар окуучулар учурдагы  стандарттын  долбоорунда 

көрсөтүлгөн ЖББ БББЫБПтын  бул варианты боюнча билим 

берүүнүн мазмунун толук өздөштүрүшөт.   (коррекциялык -түзөтүү 

ишинин программасынан  тышкары)  

Азиз-сокур   окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүү   

натыйжалары жана түзүмү Кыргыз Республикасынын 
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мамлекеттик башталгыч билим берүү   стандартынын 

талаптарына     толук жооп берет.  

Азиз-сокур окуучулардын акыркы жетишкендиктери   

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч билим берүү   

стандартынын жыйынтык талаптарына     толугу менен 

ылайык келет.  

 Азиз-сокур окуучулар менен түзөтүү иштеринин мазмуну 

төмөндөгүлөрдү камтыйт: коомдоштуруу, сезимдик тажрыйбасын 

байытуу, мейкиндикте багыт алуусун  өнүктүрүү, баарлашуу, өз 

ишмердүүлүгүн  башкаруу, өз алдынча өнүгүү жана өзүн-өзү 

баалоо.  

Азиз -сокур окуучуларга психологиялык -педагогикалык 

мүнөздөмө:  

Азиз-сокур балдар –  аз сакталган   көрүүсү  бар (жарыкты 

сезүүдөн көз айнек менен кадимки   коррекциялоо учурунда, жакшы 

көргөн көздүн курчтугу 0,04)же     көрүүнүн    толук жо ктугунан  

жабыркаган балдар.  

 Көрүүнүн сакталып калган  абалы боюнча абсолюттук (жалпы) 

жана практикалык сокурлукту  айырмалашат. Абсолюттук 

сокурлукта эки көз теӊ толугу менен көрүү сезимдери  жок 

сокурдук. Практикалык сокурлукта көрүүнүн   азыраак сактал ып 

калуусу байкалат,  бул учурда    жарык сезүү же көлөмдүү көрүү 

болот. Жарык  сезүү түн менен жарыкты айырмалаганга 

мүмкүнчүлүк берет. Көлөмдүү  көрүүдө   жакын аралыкта жүзүнө  

жакын  жерде бармактарын санай алышып, объектилердин 

силуэтин, жарыкты, түстөрдү, калыпты  кабылдай алышат.    

Балалык сокурлуктун  үч негизги клиникалык түрлөрү бар:  

4) көрүү органынын көрүү -нерв  аппаратынын жабыркашы: 

көрүү  нервинин жана көрүү -нерв жолдорунун башка 
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бөлүктөрүнүн атрофиясы,   тапеторетиналдык  бузулуулары  жана 

башка көз кабык оорулары;  

5) каректин жабыркашы: тубаса операция болгон жана болбогон 

катаракта (каректин тумандашы);  

6)  көрүү органынын толугу менен жабыркашы: тубаса 

микрофтальм  (  көз көлөмүнүн кичирейиши), глаукома (көз 

кыртыштарынын өзгөрүшү жана көз басымынын жогорулашы 

менен байланышкан ооруу), көбүнчө тубаса   гидрофтальм  

түрүндө (көз өлчөмүнүн чоӊоюшу) кездешет.  

Кыргыз Республикасынын көрүү жөндөмдүүлүгү начар 

балдардын арасынан 4%  такыр көрбөгөн сокур балдар, 7% - 

жарыкты кабыл алган азиз - сокур балдар. Ошентип, сокур 

балдардын саны  көрүүсү начар балдарга караганда азыраак. 

Жалпысынан бүткүл өлкө боюнча жалпы 0 -18 жаштагылардын 

арасынан  1800 бала көрүүсүндө   патологиясы   бар балдар.  

Толугу менен көрбөгөндөр, эки көзүнүн абсолюттук (жалпы) 

сокурлугу менен мүнөздөлөт,   көрүп кабылдоолору толук жоктугу 

менен (жарык жана караӊгыны айырмалай албашы) аныктайт.   Бул  

топтогу балдардын билим алуу жана багыт алуусунда   алдынкы 

ролду тийип жана угуп кабыл алуу болуп саналат. Башка   

анализаторлор көмөкчү ролду аткарат.  

 Биринчи топтон (абсолюттук сокурлук) айырмаланып 

практикалык сокурлукта жарык кабылдоо менен көрүү сезими бар. 

Бул топ көрүү мүмкүнчүлүгү  боюнча  өтө ар түрдүү жана 

төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  Жарыкты сезүүсү туура эмес болжолдоо менен сокурлар,   

(жарык багытын туура аныктай алышпайт), бул аларга мейкиндикте 

өз алдынча  багыт алууда   жарыкты сезүүсүн   колдонууга 

мүмкүнчүлүк бербейт;  



667 
 

  Жарыкты сезүүсү туура  болжолдоо менен сокурлар,   

(жарык багытын туура аныктай алышат), бул аларга мейкиндикте өз 

алдынча  багыт алууда, таанып билүү ишмердүүлүгүндө   жарыкты 

сезүүсүн   колдонууга мүмкүнчүлүк берет;  

  Жарыкты сезүүсү   менен бирге  түстү  сезүүсү бар 

сокурлар,   (жарыкты жана түстөрдү аныктай айы рмалай алышат), 

бул аларга мейкиндикте өз алдынча  багыт алууда, таанып билүү 

ишмердүүлүгүндө   колдонуу  мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;  

 Көрүү  сезими сакталган  (практикалык сокурлук)  сокурларга  

көрүү курчтугу сокурлардын башка топтору менен салыштырганд а,  

салыштырмалуу жогору болгон (оптикалык коррекциялоо шартында  

жакшы көрөр көзү үчүн көрүү курчтугу 0,005тен 0,04кө чейин), о.э. 

жогорку көрүү курчтугу 1,0 чейин  болушу мүмкүн болгон балдар, 

булардын көзүнүн көрүү чек арасы 10 -15 градуска чейин 

кыскартылган. Бул, өз кезегинде, курчап турган дүйнө 

объектилерин жана буюмдарды көрүп кабыл алууга мүмкүнчүлүк 

түзөт.  

Буюмдардын жана объектилердин түсүн, формасын,  өлчөмүн,  

кабыл алууга жөндөмдүүлүгү,   бул   топтун окуучуларынын сапаты  

төмөн  ,  бирок, ошентсе да, көрүү элестөөлөрүн калыптандырууга 

мүмкүндүк берет. Ошентсе да, калган көрүү кээ бир 

функциялардын  бузулууларынын бирдей эместиги менен, көрүү 

процессинин  туруксуздугу, тез чарчашы менен мүнөздөлөт.  

Демек, бул окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинде - тийүү жана 

угуу сезимдерин жетектөөчү   кылышыбыз керек. Ал эми сакталган 

көрүү сезими  маалымат алуунун , өз кыймылын контролдоонун 

жана багыт алуунун контролдоо функциясын аткарышы зарыл.  

 Сокурлардын арасында көрүүсү  жаш кезинен эле бузулган 

(жоготкон) окуучулар көп кездешет, бул бир жагынан, алардын 
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акыл-эс жана физикалык өнүгүүсүнүн  өзгөчөлүктөрүнө себеп 

болот, экинчи жагынан, борбордук нерв системасы менен жөнгө  

салынуучу организмдин  кайра курулушу  менен байланышкан,   

толуктоочу механизмдердин өзгөчөлүктөрүн аныктайт.  

Сокурлук, жалпы жана кыймыл активдүүлүгүккө терс 

таасиринин натыйжасында,   окуучуларынын денелик өнүгүүсүн  

татаалдатат, бул нерсе төмөнкүчө көрсөтүлөт: сокур балдардын ар 

кандай кыймылдарды жай өздөштүрүүсү жана кыймылдардын 

өнүгүүсү  боюнча төмөнкү чегин (кыймыл көлөмүнүн азаюусу, 

аларды аткаруу  сапатынын төмөндүгү); кыймылдардын 

макулдашуусунун бузулуусу менен; жалпы жана майда 

моториканын   өнүгүүсүнүн төмөндүгү; эрксиз кыймылдардын 

пайда болушу;    турпаттын, басуунун, ден ени кармоонун 

бузулуусу; мейкиндикте кыймылдоо кыйынчылыктары.  

Сокурлардын  дүйнө сезүүсүнүн толуктугу, тактыгынын 

кыскарышына байланыштуу, таанып билүү процесстеринин  

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот (кабыл алуунун, сезүүнүн, 

тактыгынын жана ылдамдыгынын төмөндүгү, образдардын  

толуктугунун, бүтүндүгүнүн азайышы)  

 Инсандын  негизги сапаттарын калыптандырууда коомдук 

жагдайлар негизги ролду ойнойт, алардын таасири пайда болгон 

учурдан жана патологиянын тереӊдигинен салыштырмалуу же 

толугу менен көз каранды эмес. Туура тарбия берүү жана окутууну 

уюштурууда, ар кандай иш -чараларга баланын кенен тартуу менен, 

зарыл болгон сапаттарды калыптандыруу  көрүү анализаторунун 

абалынан дээрлик көз карандысыз болот.  

Ошентип, окутуу өнүктүрүүчү мүнөздө  болсо, ал пс ихиканын  

мазмундуу тарабы  биологиялык факторлорго   көрүү 

жөндөмдүүлүгүнүн начарлыгына салыштырмалуу көз каранды эмес. 
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Анткени акыркы көрсөтүлгөн факторлор инсанды 

калыптандыруунун мазмунун аныктабайт,  жеке баалуулуктарды, 

инсанды калыптандыруунун  динамикасын  аныктайт.  

Демек, көргөндөр менен сокурлардын, ал тургай  көргөндөр 

жана начар көргөндөрдүн   ортосундагы айырмачылыктар инсандын 

ар кандай сапаттарын калыптандыруу динамикасында  гана 

байкоого болот. Албетте, жыйынтыктар, башкача айтканда, 

Адамдын  өнүгүшүнүн даражасы, инсандын ядросун лидерлик жеке 

сапаттары бир катар болушу (көз карашы, ишеними, идеалдары) 

патологиянын  барлыгы  же  жоктугу менен эмес,   коомдук таасир 

этүүсү, тарбия берүүнүн жана окутуунун  мүнөзү боюнча 

аныкталат.  

Сокур окуучуларга мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлөр 

саналат:  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)  

аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-аракети 

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  
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  көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо 

үчүн  окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;  

    көрүү сезими сакталган сокур балдарды окутууда, 

тарбиялоодо: калган   көрүү диагнозун (негизги жана 

кошумча), жаш курагын жана көрүү жөндөмдүүлүгүн 

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын аба лы,  

оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу 

көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык 

жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен 

сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш 

курагын  жана көрүүсүн  жоготуу убакытын, тийүү жана 

физикалык иш режимин;  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   сокур окуучулардын окуу ишинин тем пин 

эске алуу менен; сабак   структурасына   даярдоочу 

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи 

дефектилерди  алдын алуу жана коррекциялоого   багытталган 

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

  кептин вербализм  жана формализмин алдын алуу жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  
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  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  

  сокур окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы)  өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  

  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктүрүү жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекция лоо үчүн 

шарттарды түзүү;  

  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  

  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм -турумдагы 

бузулууларды    алдын алуу .  

2.1.2. Азиз-сокур  окуучулардын жалпы башталгыч билим 

берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим 

берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн  

натыйжалары  

 Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болж олдуу 

программасы   (мындан ары - БЖБ БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжаларына талаптар   мамлекеттик 

билим берүү стандартынын башталгыч билим берүүнүн    

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет.  
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 Инклюзивдик идеялар менен  иштеген  мектепте БЖБ 

БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары   

боюнча талаптар, азиз -сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин 

программасын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары  

боюнча талаптарды камтыйт.  

 Азиз-сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары болуп  

төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо ;  

  Бардык сакталган анализаторлорду   багы т алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш эмес (стандарттык 

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно 

билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү 

түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда  аларды эске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, пайдалануу); 

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүн ү  каалоо;   

  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 
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көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн  (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

сокурлардын  таанып билүү мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү 

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндө мдүүлүгү пайда 

окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык 

тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу 

ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук 

иште активдүүлүгүн жогорулатуу; жашоодо өз 

алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү адамдардын  маанайына, өзүн сезүүсүнө, 

абалына көӊүл бурууну  өнүктүрүү;  

Түзөтүүчү иштин программасын азиз-сокур балдар тарабынан 

өздөштүрүүсүнүн   натыйжалары төмөнкү жетишкендиктери 

менен көрсөтүлгөн:  

  Бардык сакталган анализаторлорду  жана  ишмердүүлүктүн 

толуктоочу жолдорун     окутуу иш -чараларында жана 
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күндөлүк турмушунда 10 -жаштагы баланын деӊгээлинде  

колдоно алат;  

   микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн 

өздөштүргөн,   макромейкиндикте багыт алуунун 

элементардык ыктары калыптанган;  

  Жаш курагына тийиштүү  предметтик (атайын жана жалпы), 

мейкиндик түшүнүктөргө ээ;  

  Таанып билүүчүлүк  кызыгуу жана таанып билүүчүлүк   

активдүүлүккө ээ;  

  Таанып билүүчүлүк  жана окуу ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү   

оптикалык түзөтүү каражаттарын жана тифлотехникалык 

каражаттарды билет жана аларды активдүү колдонот;  

  10  жаштагы баланын деӊгээлинде өз алдынчалуулукка ж ана 

көз карандысыздыка   каалоосун чагылдырат;  

  тийиштүү  оозеки  кептик жана кептик эмес сыяктуу 

каражаттарды колдоно алат;  

  өнөктөштүккө, боорукерликке, эмоционалдык сезимталдыкка 

жөндөмдүү;  

   өзүн-өзү башкарууга  жана өзүн -өзү жөнгө салуу;  

    окутуу ишинде жана күндөлүк турмушунда орун алган каршы 

көрсөтмөлөрдү жана чектөөлөрдү эске алат.  

 

 

2.1.3.   Инклюзивдик билим берүү  идеялары менен иштеген 

мектептин азиз- сокур окуучулардын  башталгыч билим берүү  

боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы   
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 Азиз-сокур  окуучулардын билим берүү   ишмердүүлүгүн  

баалоонун негизги багыттары жана максаттары  болуп башталгыч 

билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык  аталган окуучулардын   билим алуудагы 

жетишкендиктерин жана билим берүү  уюму менен 

педагогикалык кадрлардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын 

баалоо болуп эсептелет.  

Азиз-сокур окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктер билим берүү  уюмунун 

сапатын  баалоодо маанилүү . 

Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун негизги объектиси болуп, 

азиз-сокур окуучулардын өнүгүүсүнүн экинчи дефектилерин пайда 

болуусун басаӊдатуунун ийгилигин чагылдырган көрсөткүчтөрдүн  

оӊ динамикасынын бардыгы болуп эсептелет.   

Азиз-сокур окуучулардын коррекциялык иштин  программасын 

өздөштүрүүнүн  жыйынтыктарын баалоо мониторинг жүргүзүүнүн 

жардамы менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Мониторинг 

үзгүлтүксүздүк, маалыматтык, илимийлик, мазмундук  сыяктуу  

өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктан коррекциялык иштин 

программасын өздөштүрүүнүн   жыйынтыктарына жетүүсүн 

баалоого гана жол бербестен, керектүү учурларда анын мазмунуна 

жана уюштурулушуна өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет.  

Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн  баалоонун максатында мониторингтин 

бардык 3 түрүн колдонуу максаттуу: баштапкы, учурдагы жана 

жыйынтыктоочу диагностика.  
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  Баштапкы диагностика  баланын жекече өзгөчө билим алуу 

муктаждыктарын жана толуктоочу мүмкүнчүлүктөрүнүн деӊгээлин 

аныктоо менен бирге, окуучулардын толуктоочу 

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү боюнча өнүгүүсүнүн экинчи 

дефектилерин пайда болуусун басаӊдатуунун ийгилигин 

чагылдырган көрсөткүчтөрдүн  оӊ динамикасынын даражасын 

көрсөтүү менен аныктоого жол берет (мисалы, сакталган   

анализаторлорду окутуу ишиндеги  жана күнүмдүк жашоодогу 

толуктоочу жолдорун пайдалануу үчүн сокур окуучунун  жөндөмү 

деӊгээлинде башталышы экенин аныктоо үчүн).  

 Учурдагы диагностика  башталгыч билим берүү   этабынын  

бүт учурунда сокур баланы  изилдөө үчүн монит оринг жүргүзүү 

колдонулат.  

Мониторингдин бул түрүн колдонууда коштуруу көрсөткүчтөрдүн 

экспресс диагностикасы пайдаланылышы мүмкүн, бул учурда,   

түзөтүү жумуштарынан кийинки   ийгиликтүү (оң динамикасына 

болушу) же ийгиликсиздикти (ал тургай, бир аз жакшы ртуунун 

жоктугу) туура баалаганга мүмкүндүк берет. Экспресс –

диагностиканын көрсөткүчтөрү келечектеги стратегиясын аныктоо: 

иштелип чыккан программаны улантууга же болбосо белгилүү бир 

өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн негиз катары кызмат кылат.  

 Жыйынтыктоочу  диагностика  акыркы баскычта өткөрүлөт 

(окуу жыл аягында, мектептин алгачкы баскычын аяктаганда), жана 

анын максаты,   азиз -сокур окуучулардын  коррекциялык иштин 

программасынын пландаштырылган жыйынтыгын 

жетишкендиктерин баалоону жүзөгө ашырат.  

Баштапкы, учурдагы жана жыйынтыктоочу диагностиканын 

уюштуруу жана мазмундуу мүнөздөмөсүн, сокур балдардын 
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типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен билим 

берүү уюму иштеп чыгат.  

 Корррекциялык иштердин программасынын жыйынтыгы 

боюнча оң динамикасы туруктуу болбогон учурда (эки же андан 

көп интегралдык көрсөткүч алгылыктуу динамиканын жоктугу) ата -

энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу болгон учурда 

окуучунун уюштуруу жана түзөтүү жумуштары программасынын 

мазмунуна өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн зарыл болгон маа лыматтарды 

алуу үчүн   психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

текшерүүгө багытталышы керек,    

Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун толуктугу үчүн, ата -

энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) ой -пикирлерин эске алуу 

керек, себеби көрсөткүчтөрдүн алгылыктуу динамикасынын 

даражасынын начарлоосу  (начарлоонун жоктугу) көрсөтүп турат,  

ал окутууда гана эмес,  күнүмдүк жашоодо дагы көрүнүп турат.  

 Инклюзия  идеясында иштеген башталгыч жалпы билим 

берүүчү уюмдун  ишмердүүлүгүн   баалоо 2022 -жылы анын 

аккредиттөөнүн жүрүшүндө, о.э.  педагогикалык  кадрларды 

аттестациялоонун чегинде жүзөгө ашырылат.  

2.2. Мазмундуу бөлүк  

Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын. окуу предметтеринин, коррекциялык -өнүктүрүү  

курстарынын  программасын, социалдык -адептик өнүктүрүү, 

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону, 

сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу программасы  

(коррекциялык иштен тышкары)  толугу менен Башталгыч билим 

берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартка  туура келет.   
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 2.2.1. Коррекциялык иштин программасынын мазмуну 

жана багыттары   

Коррекциялык иш  сабактан тышкаркы убакытта ишке 

ашырылат жана жумасына 5 академиялык сааттан кем эмес 

убакытты түзүшү  зарыл.  

Жекече багытталган түзөтүүчү иш -чаралардын негизги 

тизмеси төмөнкүлөрдү камтыйт:  

   предметтик-практикалык көрсөткүч, багыт берүүчү, 

кыймылдаткыч, баарлашуу мүмкүнчүлүктөрүн, мобилдүүлүгүн 

жогорулатууга өзгөчө көндүмдөргө үйрөтүү,   толуктоочу 

механизмдерин иштеп чыгуу, жекече коррекциялык 

сабактардын чегинде функциялардын жетишсиздигин жеӊүү, 

билим берүү керектөөлөрүнө ылайык өнүгүү тифлопедагогдун 

коррекциялык-өнүктүрүүчү ишти;  

  Коррекцияны талап кылуучу жеке өзгөчөлүктөрүнө(өнүгүү 

кемчиликтерине жараша) ылайык адистердин түзөтүү жана 

өнүктүрүү иши  (логопедиялык, педагогикалык, 

психологиялык);  

  сокур окуучуларга билим берүү маселелери, анын ичинде, үй -

бүлөдө тарбиялоо алардын физикалык өнүгүү жана 

кыймылынын жигердүүлүгүн жогорулатуу, түзөтүү жана 

өнүктүрүү суроолору боюнча, үй -бүлө(мыйзамдуу  өкүлдөрү)  

менен карым- катнаш  түзүү; сокур окуучулардын мектеп -

чөйрөдө предметтик -мейкиндик жана социалдык 

ылайыкташуусу максатында, алардын ыкчамдыгын, көз 

карандысыздыгын жана ишмердүүлүгүн жогорулатуу   боюнча 

иш-чаралар;  
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Диагностикалык иш өзүнө  камтыйт:  

 1. психологиялык -педагогикалык жана медициналык кеӊешменин 

жыйынтыгында белгиленген азиз -сокур окуучулардын өзгөчө 

окуу муктаждыктарын изилдөө жана талдоо;  

 2.   Азиз-сокур окуучулардын билим берүү жараянына катышууга  

мүмкүнчүлүгүнө   байкоо жүргүзүү; коомго кошулуу 

деңгээлин жана ылайыкташуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо;  

 3. окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  

 4. ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   үчүн жагымдуу 

шарттарды түзүү максатында, Акыл эси жеӊил артта калган 

азиз окуучулар окуучулардын өнүгүү жана ден соолугуну н 

жекече өзгөчөлүктөрүн аныктоо;  

 

 5. ар түрдүү тармактагы адистердин диагностикалык 

маалыматтарынын негизинде сокур окуучулар жөнүндө 

маалыматтарды толук чогултуу;  

 

 6.  түзөтүүчү-өнүктүрүү  ишинин ийгиликтүүлүгүн талдоо.  

 

Түзөтүү- өнүктүрүү ишине төмөнкүлөр кирет :  

1.  азиз-сокур окуучулардын сезүү тажрыйбасы системалуу 

жана ар түрдүү байытуу;  

2. сокур окуучулардын дефицитардык функцияларын ондоо 

жана өнүктүрүү (сезүү, кыймыл, психикалык);  

3. Азиз-сокур окуучулардын  таанып билүү ишмердүүлүгү, 

мейкиндик жана коомдук -турмуштук багыт  алуусун, кеп 

ишмердүүлүгүн, сезим жана майда моторикасын, угуп кабылдоо 

жана сакталган көрүү көндүмдөрүн жана ыктарын  өнүктүрүү ;  
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4. Азиз-сокур окуучуларга  өздөштүрүлгөн толуктоочу ар 

кандай жолдорду, ыктарды жана көндүмдөрдү,    калыбына 

келтирилген жана жөнгө салынган функцияларды    башкалар 

менен жигердүү тил табышууда, сабак  учурунда жана сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүктүн  ар кандай түрлөрүндө колдоно 

билүүнү камсыз кылуу;  

5. Азиз-сокур окуучулардын   жогорку  психикалык 

функцияларын түзөтүү жана өнүктүрүүнү  айлана - чөйрөнү 

чагылдыруусунун толуктоочу негизи катары колдонуу;  

6. коомдук муктаждыктарын активдештирүү жана өз 

алдынча иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүү, таанып бил үү  иш жана 

таанып-билүү кызыкчылыгын өнүктүрүү, эмоционалдык - эрк 

чөйрөсү  менен инсандык оң сапаттарын калыптандыруу.  

Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:   

 1. билим берүүнүн   бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине азиз-сокур окуучулар менен иштөөнүн 

жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген 

сунуштамаларды иштеп чыгуу;  

 2. Азиз-сокур окуучулар менен иш алып баруу боюнча жекече 

багытталган ыкмалардын жана  методдорду тандоо боюнча  

психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо 

мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;    

 3. түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана 

усулдарын тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш 

берүү;  
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2.3. Уюштуруу бөлүгү  

2.3.1. Окуу  планы  

Окуу  планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын  жана 

Базистик окуу планынын талаптарын ишке ашырууну   камсыз 

кылат.  

Түзөтүүчү иш сабактан тышкары убакытта жүзөгө ашырылат. 

Көлөмү жана мазмуну окуучулардын билим алуу  муктаждыктарына 

жараша, жумасына 5 сааттан ашык эмес  аныкталат.  

 

 

2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде  

иштеген мектептерде азиз -сокур окуучулары үчүн башталгыч 

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим 

берүүчү программаны ишке ашыруу  шарттардын системасы.  

 БЖББ БЫЖББПты башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу 

талаптарына ылайык (мындан ары - шарттардын системасы) 

стандарттын тиешелүү  талаптарынын негизинде иштелип чыккан 

жана инклюзивдик  идеялардын негизинде иштеген  билим берүү 

уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга 

жетишүүнү камсыз кылат.  



682 
 

  Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, 

ошондой эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн 

эсепке алуу керек. Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон 

шарттардын сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -

техникалык (анын ичинде окуу -методикалык жана маалыматтык 

колдоо); шарттардын системасынын абалын.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарттар  үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу ү чүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн 

ачыктыгын жана жагымдуулугун,  (мыйзамдуу өкүлдөрү)   

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, 

акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  

 

 

 

 

Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун  кадрдык шарттарына талаптар.  

 

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур окуучулар 

үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке ашырган педагогикалык 
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кызматкерлердин  ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли 

тийиштүү кызмат орундарынын  квалификациялык 

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.  

Педагогикалык кызматкерлери: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед  -  тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

тифлопедагогика жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча 

документи болушу керек.  

 

Мугалим-дефектолог (тифлопедагог)  «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

 

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча 

кайра даярдоодон өтүшү керек.  

  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  орто 

жана жогорку кесиптик билими менен бирге   тифлопедагогика 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.  
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Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур 

окуучуларды башка окуучулар менен бирге окутууда  БЖББ 

БЫЖББПты ишке ашырууда    кесиптик шартт арга талаптар.  

  

               Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед  -  тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү кызматкерлер  (административдик персонал)  орто 

жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик билим 

берүү жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.  

 

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму  (ар бир сокур балага) 

(психологиялык, медициналык жана педагогикалык кеӊештин 

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал  жогорку 

(атайын орто)  кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек 

жана  балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп 

берет.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму бир класста 2ден ашык 

көрбөгөн бала бар болгон учурда мугалимге  ассистентти 

(жардамчыны) убактылуу же дайыма  камсыз кылуусу мүмкүн, ал  

жалпы  орто  билимден  төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана 
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тифлопедагогика боюнча курстардан тийиштүү  программадан 

даярдыкты өтүүсү зарыл.   

 

Билим берүү уюму  убактылуу бери дегенде, 2ден  көрбөгөн 

бала бар болгон учурда  сабактардын жүгүртмөсүнө   0.5   чен 

өлчөмү боюнча жылына  2 айга чейин, билим берүүнү маалыматтык 

жана техникалык жактан колдоо боюнча–  тифло-компьютердик 

жабдуулары боюнча билимге жана тиешелүү көндүмдөргө  ээ 

адисти киргизүүгө укугу бар .  

 

 

Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун финансылык  шарттарына 

талаптар  

 Каржылык  камсыздоо  азиз -сокур окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПтын ар бир вариантына  аныкталган материалдык -

техникалык жана кадрдык шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык  

келүүгө тийиш.  

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

 

Вариант  3.1 Азиз -сокур окуучу   ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө 

ошол  эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп бо жомолдоого 

болот.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн атайын билим берүү 

муктаждыктарына ылайыкташтырылган башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим 
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берүүчү программа  каралышы керек, ал   программаны ишке 

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз 

кылуу үчүн:  

6) Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   программанын структурасына  

коррекциялык  иштин программасын   милдеттүү түрдө 

киргизүү  адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка 

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 

техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү 

коштоочу инженерди) белгиленет.  

7) БЖББ БЫЖББПты  жүзөгө ашыруу үчүн Азиз -сокур окуучулар 

үчүн  мамлекеттик билим берүү  стандартына ылайык атайын 

материалдык-техникалык шарттарды түзүү (атайын окуу 

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабдууларды, 

атайын техникалык каражаттар,    жардамчы шаймандарды 

колдонууга, атайын  компьютердик программалар ж.б..)    

 

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

 

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 
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ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПК лардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө    бузулуулары жок ар бир окуучуну 

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик 

класска адамдык жана материалдык ресурстарга нормативдик 

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,   бүт мектептин 

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелге н.  

Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун материалдык -техникалык  

шарттарына талаптар  

 

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.    

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу 

үчүн материалдык -техникалык шарттар  бул категориядагы  

окуучулардын атайын билим берүү  муктаждыктарына   жооп 

берүүсү зарыл, бул  окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти 

уюштурууга; окутуу үчүн  режимди уюштурууга; окуучунун жумуш 

ордун  уюштурууга;   окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу 

материалдары жана көрсөтмө куралдарга  атайын    мүнөздүү 

талаптарды коюуну шарттайт . 
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Окуу   жараянын уюштуруу боюнча талаптар  

1.   Класстын толушуна     талаптар.  

Инклюзия шартында класста  класстардын толуу даражасы 2  

азиз- сокур окуучудан ашык  эмес. Класстын  жалпы толушу: 

1сокур окуучу бар болсо  20дан ашык эмес ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу -   2 сокур окуучу болсо, 

15тен  ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген 

окуучу.  

 

 

2.  Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу 

боюнча ишти уюштуруу үчүн талаптар:  

  сокурлардын окуу ишмердүүлүгүн туруктуу жа на 

максаттуу жетекчилиги  сокур окуучулардын окуу -билүү ишин 

педагогикалык башкаруунун туруктуулугунун зарылдыгын, түздөн -

түз педагогикалык башкаруу пайдаланууну, алгоритмдерди 

пайдалануу билдирет;  

  сокур окуучулар менен дайыма пикирлешүүгө болгон 

муктаждык  (билим берүү жараянынын бардык баскычтарында 

мугалим сокур окуучулар менен дайыма кайчылаш пикир болушу 

керек: умтулуу, билимге,  жөндөмгө жана тажрыйбага, окуу 

материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана 

жашоонун жолдору тууралуу өркүндөтүү, камсыз кылуу жана 

колдонмо);  

  сокур окуучулардын  атайын окутуу жана таанып -

билүүчүлүк ишин уюштурууда  атайын ыкмаларды пайдалануу 

зарыл:  иштин ырааттуулугун  айырмалоо үчүн усулдук 
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көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды   айрым 

элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, андан 

кийин бир тараптуу иштеп, аларды бириктирүү; көрүү, угуу 

маалыматты айкалыштыруу ыкмалары; оозеки жана жазуу жүзүндө 

иш ыкмаларынын айкалышы; көрүү жана тийип сезүүнүн чарчоосун 

алып салуу  ыкмалары; атайын белгилерге жана  унификацияга 

(сигнал картасы) түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары; физикалык иш 

аткаруунун режимин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу 

менен)  

  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген  окуучуларга 

салыштырмалуу   азиз -сокур окуучулар үчүн  адаптациянын 

жыйынтыктоо  иштерин аткарууда (алардын билим алуунун  өзгөчө 

муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт материалдык,    ишти  

аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге   көбөйтүү окуучунун оозеки 

өтүнүчү менен):  

  ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө   

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата -энеси 

менен  жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир аптада 

мектепте 20 мүнөттүк жыйын  .  

 

Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Мектепке кирүү  

  Башталгыч  класстардын окуучулары үчүн 50 см бийиктикте 

тепкичтин эки жагында тосмо орнотуу  милдеттүү.   Диаметри  3 -5 

см   кем эмес менен тегерек   кармагычтары артыкчылыктуу. 

Тоскучтардын узундугу ар бир тараптан тепкичтен 30 см узун 

болушу керек.  

 

Мектептин ички мейкиндиги  
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Коридордун периметри боюнча бөгөт болушу мүмкүн, балким, 

полду  ар түрдүү рельефтүү материалдар менен каптоо, мисалы: 

багыттын  өзгөрүүсүндө полдун рельефи дагы өзгөрөт. Бул полдун 

тактайчалары жана килемчелер  болушу мүмкүн. Мектептин  

акыркы кабатындагы тепкичтерди тосмо  менен жабдуу зарыл. 

Тепкичтерге жана коридорлорго азиздер үчүн тийип көздөө 

жайгашышы керек (Тийип белгилөө). Сокур  окуучуга  керектүү 

кабинеттерге Брайл шрифти менен жазылган тактайчаларды 

жайгаштыруу   (үн жетекчилигин колдонсо да болот).  

 Мектептеги чечинүүчү жай  

Чечинүүчү  жайда  өтүүчү жолдон алыс, бир алкакты бөлүү 

керек, аны   баштыктар, кийим -кече үчүн  илгичтер, отургучтар,  

сумкалар үчүн текчелер жана илгичтер    ж.б.у.с. менен жабдуу  

зарыл.   Бул  аймак менен    бир     эле адамдар колдонгону жакшы. 

Баланы  бул жерге бир нече ирет өткөрүп, ордун эстеп калуусун  

камсыз кылуу  керек.  

 

 

Мектеп ашканасы  

Ашканада сокур бала  гана колдоно турган туруктуу орун 

болушу керек. Бул жер буфеттик тактага   абд ан жакын болгону 

жакшы, бирок, ошол эле учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдар ашканада калган классташтарынан  бөлөк 

отурушу дагы жагымсыз. Ашканада бул балага нөөмөттөгү 

окуучулар же ашкана кызматкерлери  жардам берүүсү да баалуу 

болуп саналат.  

 

Класс бөлмөлөрү  
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Кластагы табигый жарык 800дөн 1200 люкс чегинде болушу 

керек;   жарык бир түрдүү болушу зарыл, иш орунун  үстүндө эч 

кандай катаал көлөкө жана жылтырак жарык болбосун. Иш 

ордундагы жарык көрсөткүчтөрү: альбинизмде, карек 

патологияларында, тубаса катарактада, көз кабыгынын  

дистрофиясында 100 -250лк;   глаукомада,  хориоидеяда, пигмент 

бузулууларында, миопиялык бузулууларында, көрүү нервинин 

атрофиясында көз айнекчесинин жукарышында  250 -700 люкс.  

Терезелерге жөндөлүүчү көлөкөлөтүүчү (жалюзи, кездеме 

жабуу ж.б.у.с.) күндүн түз тийүүчү таасирин тосуучу түзмөктөр  

орнотулушу керек. Пластик тасмасы жасалган жабууну колдонууга 

болбойт.  

 

Атайын жабдуулар  

   имараттын айланасы боюнча өтүүнү ишке ашыруу үчүн жеке 

камыш;  

  туйма бети  бар спорттук   жабдуулар;  

 баланын боюна жараша  жөнгө салынуучу  окуу столдору;  

  жумшак модулдар  жана килем менен жабдылган 

психологиялык эс алуу бөлмөсү.  

 

Окуу жабдуулары үчүн гигиеналык талаптар  

Көрсөтмө куралдарды дарылоо -офтальмогиялык жана 

педагогикалык талаптарын  канааттандыруу үчүн тандалып 

алынышы керек. Көрсөтмө куралдар  Брайл  шрифти менен 

терилиши керек.  

Сабактын жүрүшүндө, мугалим окуучулардын дене келбетинин 

калыбына  көз салуу керек.  
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Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы    СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК  

талаптарына ылайык) булчуӊдардын чыӊалуусун   бошотууга 

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун   бошотууга жардам берчү 

көнүгүүлөр  (сокур окуучулардын сакталган көрүүсүн ) жана  көрүү 

чыӊалуусун   алдын алууга жардам берчү көнүгүүлөрдү  (сокур 

окуучулардын сакталган көрүүсүн)  камтыган дене тарбия 

мүнөттөрү өткөрүлөт.  Көнүгүүлөр   балдардын көрүүсүнүн абалын 

(көз оорулардын клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды, 

дарылоо этабын) эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.  

 

Азиз-сокур  кенже окуучулардын эӊ жогорку  ишке 

жөндөмдүүлүгү экинчи сабакта  байкалат. Жума  ичинде  эӊ 

жогорку  ишке жөндөмдүүлүгү   шейшембиде, бейшемби күндөн 

баштап, анын кыскарышы байкалган жана ишемби күнү минимумга 

жетет.  Сабактарды өткөрүүдө  көздүн тор кабынын  

функционалдык кыймылдуулугун   эске алуу зарыл: түстүү 

сезимталдыктын жогорулашы: түштөн кийин (13.00дон 15.00го 

чейин) жана жарыкка сезимталдык эртең мененки  жана кечки 

сааттар ичинде. 12 жашка чейинки сокур балдарга экинчи нөөмөттө 

окутуу тыюу салынат. Бул сунуштарды мугалимдер  сабактардын 

жүгүртмөсүн түзүүдө, программалык материалды  пландаштырууда 

жана   бөлүштүрүүдө, сабак конспектилерин  даярдоодо эске алуусу 

керек.  

 

Жумуш   ордун уюштуруу боюнча талаптар  
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Жумуш орду жеке кошумча жарык булагы менен 

(офтальмологдун сунушуна  ылайык) камсыз кылынууга тийиш. 

Класста  жеткиликтүү жана жайлуу шарттарды түзүү үчүн  азиз -

сокур окуучу үчүн 1 кишилик окуу орундугу жабдылып, ал жер  

рельефтик фактура  же полго килем төшөө аркылуу  жалпы аянттан 

бөлүнүп  турууга тийиш. Көрүүсү бузулган баланын  партасы 

мугалимдин столуна жакын биринчи катарларда жана терезенин 

жанында   болушу керек. Сабактардагы  ар кандай көрсөтмө 

куралдар   көрсөтмөлүү    гана эмес, ошол эле учурда рельефтүү 

болгону,  көрбөгөн окуучу  аларды тийип көрүүгө  мүмкүн болгону 

жакшы. Окуучуну партасы туруктуу бекитилген жана чектөө 

капталдары менен камсыз болгону, жумушчу аянттын 

стабилдүүлүгүн   камсыз кылат.  

 

Окутуунун  техникалык каражаттарына талаптар  

Окутуунун  техникалык каражаттары менен  бирге азиз -сокур 

окуучуларды окутууда  атайын кошумча тифлотехникалык 

каражаттар (алиппе - Брайл бөгөтчөлөрү (алтычекиттик), 

«Ориентир», «Графика», «Школьник» ж.б. приборлор) жана 

көрүүнү оптикалык коррекциялоо каражаттары(көз айнектер, 

электронду лупалар, аралык лупалары ж.б.) билим берүү жана 

таанып-билүү ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү  каражаттар 

колдонулушу керек.  (бардык жабдууларды баланын ата -энеси 

сатып алынат).   Оптикалык жана тифлот ехникалык каражаттар 

сокур окуучулар тарабынан системалуу түрдө пайдалануу үчүн 

жеткиликтүү болууга тийиш.  

Ошондой эле, инклюзивдик класста окуган баланын ата -энеси өз 

алдынча же демөөрчүлүк аркылуу  визуалдык маалыматты башка 
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каражатка айлантууну камсыз кылган  тифлотехникалык 

жабдууларды  сатып алышат:  

  сүйлөөгө (маалыматка визуалдык эмес  жетүүнү колдонуу 

аркылуу программаларды, сүйлөө   синтезаторлорун жана окуу 

түзмөктөрүн);  

  Л. Брайл арибинин системасы боюнча рельефтүү -чекиттик 

шрифтке   Брайл атайын дисплейлери менен бирге Брайл 

принтерди атайын программалык камсыздоону колдонуу 

менен;  

  Чоӊойтуучу компьютердик программаларды колдонуу менен 

жалпак орой кесилген тамгалар менен берилген көрүнөө 

контраст жана түс көркөмдөп жасалган  визуалдык 

маалыматтарга,  өз алдынча турган видеочоӊойткучтар.  

 

Окуу  китептери, окуу куралдары, окуу куралдар жана 

дидактикалык материалдарга, көрсөтмө куралдарга  талаптар  

Азиз-сокур окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу керек:  

1) атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү 

боюнча эч кандай чектөөлөрү  жок балдар үчүн окуу китептеринин 

негизинде, бирок азиз -сокур окуучулардын  билим алуу 

муктаждыктарын канааттандырган (Брайл арибинде басылып 

чыккан ;   рельеф жана рельеф менен т үс  аркылуу атарылган  

көрүнүктүү көркөм  материалды камтыган)  азиз -сокур 

окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинин өзгөчөлүктөрүнө 

ылайыкталган окуу -усулдук аппарат менен жабдылган;  

2) санариптик маалымат каражаттарына жазылган «үндүү» 

окуу китептерин,   үндүү куралдар, аудио китептерди;  

3) аудио китептерди чыгаруу үчүн  диктофон функциясы  

бар тифлоплеер;  



695 
 

4) окуу үчүн көчмө түзмөк;  

5) тематикалык-рельефтүү көркөм басма "Логос"куралдары;  

6) рельефтүү координаттык тегиздиктер;  

7) географиялык жана тарыхый рельефтүү карталар;  

8) рельефтүү чийүү үчүн куралдар (сызгыч,  циркуль, сезүү 

көрсөткүчү менен транспортер);  

9) рельефтүү  чийүү үчүн жабдуу  («Draftsman», 

«Школьник» приборлору);  

10) атайын окуу куралдары: Брайл приборлору, жалпак  тамга 

менен жазуу үчүн  калем, грифель, калыӊ кагаздан жасалган   

дептерлер(Брайл дептерлери) ;  

1)   Брайл басма машинкасы (Tatrapoint, Perkins  жана ушул 

сыяктуу), Брайл басма кагазы;  

2)   Брайл дисплейи;  

3)   азиз-сокур окуучу багыт алуу үчүн  таяк ;  

4)   мейкиндик багыт алууну коррекциялоо үчүн түзмөктөр 

(«Графика», «Ориентир»);   

5)     сокур адамдар үчүн спорттук жабдуулар;  

6)   Брайл ариби менен  жасалган тексттик окуу куралдары;   

тийүү кабыл алуу үчүн сүрөттөр (сокурлар үчүн);  сез үү  жана 

көрүп кабылдоого арналган   тегиздикте рельеф менен аткарылган  

түстүү  сүрөттүү жана көркөм куралдар.   

 Бардык окуу жана атайын куралдар инклюзивдик класста 

окуган баланын ата -энеси менен өз алдынча же демөөрчүлүк 

аркылуу    сатып алынат.  
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ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ 

БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ  

(ВАРИАНТ 3.2)  

2.1. Максаттуу бөлүм  

2.1.1. Түшүндүрмө кат  

Азиз-сокур окуучулар үчүн   башталгыч билим берүү боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын ишке ашыруу максаты.  

Инклюзивдик  мектепте окуган азиз -сокур окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке 

ашыруу максаты  —   Азиз-сокур окуучуларга узартылган убакытта, 

жыйынтык жетишкендиктери боюнча  ма млекеттик билим берүү 

стандартында аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга 

ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте окуган  бул 

категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске 
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алуу менен,  сапаттуу билим алуусун камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.      

ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн   БЖББ БЫББП  

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга 

жетүү үчүн  төмөнкү негизги милдеттерди карайт:  

  Азиз-сокур окуучулардын  жалпы маданиятын калыптандыруу, 

жарандык, социалдык, инсандык жана интеллектуалдык 

өнүктүрүү,  чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, 

достук жана жеткиликтүү билим берүү чөйрөсүндө сокур 

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;  

  атайын билим берүү, инсандык өзгөчө муктаждыктары менен   

аныкталган азиз- сокур окуучулар  өздөштүрүүгө 

пландаштырылган, билим, көндүм, ыктарды,  

компетенцияларды камсыз кылуу;  

  Азиз-сокур окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү 

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -

кабылдоо, коммуникативдик, кыймылдык, инсандык, жеке 

өсүп-өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга 

туруштукту камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук 

көнүктүрүү жана коомго аралашууга, анын касиет -

сапаттарынын, айырмалуулугун, жекечелигин, 

кайталангыстыгын сактоо менен инсандык өнүктүрүү;  

  азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө 

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү; ЖББ БББЫБПтын  

өздөштүрүүдө азиз-сокур окуучулардын таанып -билүүчүлүк 

өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну камсыз кылуучу 

түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,     

алардын физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо 
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жана колдоо, экинчи бузулууларды алдын алуу жана тууралоо, 

коомдук көнүктүрүү жана коомго аралашууну 

оптималдаштыруу;  

  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык 

конкурстарды, илимий - техникалык чыгармачылык, 

долбоордук-изилдөөчүлүк, спорттук –ден соолук чыңдоочу 

ишмердүүлүктү уюштуруу;  

  Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык  кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  

  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -

сокур окуучулардын  коомдук сүйүктүү даражасына 

(жыйынтыгына)  жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана 

таанып-билүүчүлүк өнүгүүсүндө  окуу -тарбия процессинде  

билим берүү технологияларынын ишмердүүлүк түрүн  

колдонуу;  

  азиз-сокур окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктө  өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын 

ишке ашырууда өз алдынчалуулук  жана активдүүлүк   

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;   

  азиз-сокур окуучуларга мектептик жана мектептен тышкары 

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга 

жана  өзгөртүүгө шарт  түзүү.  

 

Программанын 3.2. Варианты азиз-сокур окуучу окутуунун 

аягында  окуучулардын ден соолук мүмкүнчүлүктөрү   чектөөсүз   

окуучулардын,  жетишкендиктерине  ылайык билим алат деп 
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болжолдойт. Стандарттын Бул варианты башталгыч мектепте 

окутуунун узартылган убакытын талап кылат: б еш жыл ( 1 -5класс).  

 

Бул вариант баланы  бир кыйла татаал коомдук чөйрөгө 

киргизүүнү камтыйт, Л. Брайлдын рельефтүү -чекиттик арибин 

колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу, таанып билүү процессинде 

жана күнүмдүк жашоодо сакталган  анализаторлор менен   

толуктоочу  ишмердүүлүктүн мүмкүнчүлүгүн кодонууну  

өнүктүрүү;   таанып билүү   активдүүлүгүн жана кызыкчылыгын 

өнүктүрүү;  кептик жана кептик эмес баарлашуу каражаттарын 

тийиштүү колдонуу ыктарын кеӊейтүү;  социалдык активдүүлүгүн 

өнүктүрүү.  

 Бул вариантта милдеттүү  болуп азиз-сокур окуучулардын  

атайын билим берүү муктаждыктарын ишке ашыруу жана  ар кандай 

коомдук тармактарда өнүктүрүү  боюнча инклюзивдик чөйрөнү 

атайын уюштуруу болуп саналат; түзөтүү - өнүктүрүүчү аймакты 

милдеттүү түрдө киргизүү, окутуунун мазм унун  тийип -сезүүнү 

максаттуу өнүктүрүүгө көӊүл буруу аркылуу структуралаштыруу,  

микро жана макромейкиндикте багыт алуу боюнча көндүмдөрүн, 

предметтик түшүнүктөрүн, коммуникативдик  көндүмдөрүн 

кеӊейтүү, ошондой эле сокур окуучулардын атайын техникалык 

ыкмаларды колдонуу зарылдыгын кеңейтүү;  көрүү жана тийүү 

жүктөрүнүн тартибин сактоо (көрүү  сезими сакталган сокур 

окуучулар  үчүн);  

 жарык тартибин сактоо боюнча офтальмо -гигиеналык сунуштарды 

ишке ашыруу (көрүү  сезими менен жарык элеси сакталган сокур 

окуучулар  үчүн); көрүү жана тийип сезүү кубатуулугунун 

чыӊалуусун четтетүүгө багытталган ыкмаларды  пайдалануу; угуу, 

тийип сезүү менен көрүп кабыл алуу жүктөрүн сарамжалдуу  
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кезектешүү (көрүү  сезими сакталган сокур окуучулар  үчүн); 

физикалык иш аткаруу тартибин сактоо (карама -каршылыктарды 

эске алуу менен); көрсөтмө окуу материалдарынын түшүнүктүү  

болушу үчүн дароо кабыл алуу мүмкүнчүлүгү   менен камсыз кылуу 

(көрүү жана тийип сезүү  сезиминин жардамы менен);   

жыйынтыктоо иштерин аткарууда сокур окуучула рга тексттик жана 

сүрөт материалдарынын керектиги (алардын муктаждыгына 

жараша),   ишти аткаруу   үчүн көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден 

соолук мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга   белгиленген 

убакытка   салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .  

 

 

Психикалык  өнүгүүсү артта калган азиз - сокур окуучулардын 

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү.  

        Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын 

категориясы ден- соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын 

арасында түзүмү боюнча бир өӊчөй эмес топ.   

Бул топтун бир өӊчөй эместиги  мектепке кирген балдардын 

акыл-эс жана дене бой өнүгүүсүндө, ошондой эле системалуу 

окутуу үчүн зарыл болгон толуктоочу жараяндарды өнүктүрүү 

деӊгээлинин ар түрдүүлүгүндө көрсөтүлгөн. бул балдардын  өнүгүү 

деңгээлиндеги өзгөрүү  абдан кеӊири болушу мүмкүн: Өзүн -өзү 

тейлөө, багыт алуу, баарлашуу,   жүрүм -турумду башкаруу боюнча  

негизги жөндөмдөрдүн жоктугунан жалпы өнүгүү жетишээрлик 

жогорку деӊгээлде болушу жана коомдук жашоо -тиричилигинин   

көндүмдөрүнүн жана толуктоочу жолдордунд бар болушуна чейин.  
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        Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын      бир 

өӊчөй эместиги артта калуунун  этиологиясынын ар түрдүүлүгүндө 

дагы көрүнөт.  

  Психикалык   өнүгүүнүн артта калуусунун    пайда болуу 

себептери болуп борбордук  нерв системасынын функционалдык 

жетишсиздиги, өнөкөт соматикалык оорулар, конституционалдык 

факторлор, тарбиялонун жагымсыз шарттары,  психикалык жана 

социалдык депривация болушу мүмкүн.  

 Этиологиялык  факторлордун ушундай ар түрдүүлүгү  

бузулуулардын  олуттуу диапазонун:  өнүгүү абалынын курактык 

ченемдерге жакын  деңгээлинен, акыл эси кемдүүлүктөн айырмалап 

кароочу  абалга  чейинкисин  шарттайт.   

   Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын баардыгына 

жалпы: жогорку психикалык функцияларынын өнүгү үсүндөгү  ар 

башка даражада көрүнгөн кемчиликтер, таанып -билүү ишинин 

калыптанышынын жайлыгы же  текши эместиги,  эркин өзүн - өзү 

жөнгө салуунун кыйынчылыктары болуп саналат.  

Көп учурда   бул окуучулардын кеп жана майда кол 

моторикасынын, көрүп кабылдоо жана мейкиндикте багыт 

алуусунун,  акыл ишке жөндөмдүүлүгүнүн, эмоциялык чөйрөсүнүн 

бузулуусу байкалат.    

    Мектепке  келе жаткан психикалык   өнүгүүсү артта калган  

сокур баланын психикалык өнүгүү деӊгээли башталгыч 

бузулуулардын  (табияты, адатта, биоло гиялык) мүнөзүнө жана 

оордугуна гана көз каранды эмес, ошондой эле мектепке чейинки 

окутуу жана тарбиялоонун  (эрте менен мектепке чейинки) 

сапатына дагы көз каранды.   Психикалык   өнүгүүсү артта калган 
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сокур окуучулардын өнүгүү диапазонунун айырмачылыкта ры абдан 

кенен- дээрлик адатта таанып билүү жана   жүрүш -туруш 

чөйрөсүндө оор жана комплекстүү түзүлүшү менен бирге 

окуучулардын убактылуу жана салыштырмалуу жөнөкөй бөөдө 

кыйынчылыктарга чейин.  

   Психикалык   өнүгүүнүн артта калуусунун вариантын айырмало о  

жана билим берүү программасын тандоо боюнча сунуштар  

маселеси психологиялык -медициналык- педагогикалык кеӊешке 

(ПМПКга) жүктөлөт.  

 

Сокур окуучулардын өзгөчө билим берүү  муктаждыктары  

   Психикалык   өнүгүүсү артта калган азиз -сокур окуучуларга 

мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлөр саналат:  

  борбордук нерв системасынын иш абалын жана 

психикалык процесстердин нейродинамикасны эске алуу менен 

өзгөчө мейкиндик жана билим берүү чөйрөсүн ка мсыз кылуу  

  окуу процессин уюштурууда кээ бир предметтердин  

мазмунун кыскартуу /  кеӊейтүү, окуу сааттарынын саны жана 

керектүү техникаларды жана технологияларды колдонуу 

боюнча ийкемдүү өзгөртүү;  

  билим берүү процессинде чечилүүчү окутуу жана таанып -

билүү маселелеринин жөнөкөйлөштүрүү; окуу жараянын 

уюштурууда   психикалык   өнүгүүсү артта калган  

окуучулардын билимдерди,  көндүмдөрдү жана ыктарды  

өздөштүрүүдөгү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ( окуу 

материалын кадамдарга бөлүү, чоӊ кишилердин жардамы, 

окуучуну жалпы өнүктүрүүгө  багытталган өзгөчө методдорду, 

ыкмаларды жана менен жекече кемчиликтерин толуктоочу 

көмөк каражаттарын пайдалануу);  



703 
 

  билим берүүнүн мазмунунун көрсөтмө - натыйжалуу 

табияты; сокур окуучунун окуу -таанып-билүү ишмердүүлүгүнө 

үзгүлтүксүз байкоо салууну камсыз кылуу, окуу маселелерди өз 

алдынча менен чечүү деӊгээлине  чейин;  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо 

алганда)  аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу 

(түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, 

түшүнүктөрүн, калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо 

аркылуу, билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун 

алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-

аракети үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык 

ыкмаларын системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

  алган билимдерди, өздөштүрүлгөн көндүмдөрдү түшүнүү 

жана бекемдөө, жакшыртуу боюнча дайыма көмөк көрсөтүү ;  

  орто ишинин өзү эле кызыгуу умтулуу, максат жана 

коомдук дүйнөнү курчап үзгүлтүксүз оң дем берүү;  

  өз  ишин өзүн-өзү уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө, 

туш болгон кыйынчылыкты түшүнүүсүнө, чоӊ кишилерден  

жардам талап кылуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багыттал ган 

атайын психологиялык жардам,;  

  баарлашуу каражаттарын   өнүктүрүү жана көнүктүрүү, 

иштиктүү байланыш ыкмаларын жана өз ара (чоӊ адамдар 

менен, үй-бүлө мүчөлөрү, курдаштары менен) карым -катнаш 
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көндүмдөрүн өнүктүрүү бекитилген коомдук байланыштарды 

кеӊейтүү, коомдук жүрүм -турумун камсыз кылуу;  

  үй-бүлөлүк жана билим берүү уюмунун өз ара карым -

катнаш көндүмдөрүн өнүктүрүү камсыз кылуу (коомдук 

активдүү абалды, адептик жана жалпы маданий  

баалуулуктарды, үй -бүлөө  ресурстарын калыптандыруу ата -

энеси менен кызматташууну уюштуруу);  

  сезүү-кабылдоону өнүктүрүүгө багытталган 

ишмердүүлүктү калыптандыруу;  

   билим берүү маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылуу;  

  чакан жана макромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн 

максаттуу түзүү;  

  коомдук-турмуштук багыт алуу көндүмдөрүн  максаттуу 

калыптандыруу;  

  коммуникативдик көндүмдөрүн өнүктүрүү жана тууралоо;  

   кыймыл  аймагындагы бузулууларды коррекциялоо.  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   сокур окуучулардын окуу ишинин темпин 

эске алуу менен;  

  сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи 

дефектилерди  алдын алуу жана коррекциялоого   багытталган 

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 
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сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

 

 

 

 

 

 

 

  3.2.1. Азиз-сокур  окуучулардын жалпы башталгыч билим 

берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим 

берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары  

 Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасы   (мындан ары - БЖБ БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалар ар бир программа боюнча жеке, 

метапредметтик жана предметтик натыйжалары жөнүндө 

жалпы түшүнүктү  тактап жана  

  аларды өнүктүрүү үчүн максаттуу жолду эске алуу менен, 

окуучулардын жаш өзгөчөлүгү, алдынкы максаттары жана баалоо 

системасы тарабынан коюлган  талаптарга жооп бер үүсү  керек.   

 Инклюзивдик идеялар менен  иштеген мектепте БЖБ 

БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары   

боюнча талаптар, азиз -сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин 

программасын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары  

боюнча талаптарды камтыйт.  

 Жеке натыйжалар чагылдырууга тийиш:  
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  окутууда   өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баалай  билүүнү  

калыптандыруу;  

  өзүнүн  күчтүү жана алсыз жактарын, өздөрүн сыйлоону жана 

ийгиликке   жөндөмдүүлүгүн   калыптандыруу;  

   окуучунун коомдук ролун өздөштүрүү , окуу ишмердүүлүгүнө 

кызыгуу үчүн маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,  

көйгөйлөрдү чечүүдө  жаңы мазмунуна жана методдоруна 

кызыгуу менен кабыл алуу ыктарын калыптандыруу;  

   жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү алуу, натыйжаларга 

жетишүүгө түрткү түзүү;  

   мейкиндикте жана коомдук -турмуштук  чөйрөдө багыт алууну 

үйрөнүү;  

  пикир алышуу көндүмдөрүнө ээлик кылуу;  

   дүйнөнү, анын убакыт -мейкиндик түзүлүшүнүн сүрөтүн түшүнүү 

жана айырмалоо мүмкүндүгү;  

   коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмү, анын ичинде өз ордун;  

  жаш курагына ылайык баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

  башкалардын сезимдерин түшүнүү  жана боорукер мамиле кылуу   

жөндөмүн өнүктүрүү;  

  эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктар жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

  этикалык сезимдерин, руханий жана адеп -ахлактык жактан 

ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү жана боорукердик 

сезимдерин өнүктүрүү;  

  ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  
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  саламаттыкты сактоо, өзгөрүүсүз анализаторлорду коргоо, 

коопсуз, сергек жашоо көндүмдөрүн  калыптандырууну орнотуу;  

  материалдык жана маданий баалуулуктарга кылдатты к менен 

мамиле кылуу.  

Метапредметтик натыйжалар  чагылдырууга тийиш:  

  окуу жана жашоо  маселелерин чечүү жөндөмдүүлүгүн жана  

негизги жалпы  билим алууга    даярдыгын;  

  окуу маселелерин   ишке ашыруу үчүн каражат табуу үчүн, 

иш-максаттарын эстеп   жана аны кармап туруу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү;  

  окуу жана практикалык милдеттерди чечүү;  

  кептик каражаттарды жана маалыматтык технологияларды  

баарлашуу жана таанып -билүү  маселелерин чечүү үчүн 

пайдалануу;  

  баштапкы логикалык иштер, салыштыруу, анализ, синтез, 

жалпылоо, өзгөчөлүктөрү боюнча  түшүнүктөрдү  

классификациялоо, сөз далилдерди куруу,  аналогияларды 

жана себеп-натыйжа байланыштарын өздөштүрүү;  

  маектешинин угуу үчүн даярдыгы жана жаш курагы боюнча 

диалог жүргүзүү;  

  биргелешкен ишмердүүлүк боюнча милдеттерин ж ана ролун 

бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ыктарын;  

  өз  жүрүм-турумун жана башка адамдардын жүрүм -турумун  

шайкеш баа   берүү көндүмдөрдү калыптандыруу;  

  өзүнүн  иш-аракеттеринин жыйынтыктары үчүн 

жоопкерчиликти алып, билим берүү жана коомдук 

маселелерди чечүү үчүн окутуучу жана курдаштары менен 

кызматташууга билүүнү үйрөнүшөт.  
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Башталгыч билим берүү баскычында төмөнкү пландаштырылган 

натыйжалар белгиленген: программаларда бардык сабактар –  

предметтик аймактардын мазмуну жана тийиштүү предметтик 

аймактарын ишке ашыруунун негизги милдеттери,  Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик (башталгыч билим берүү 

тармагында) орто билим берүүнүн билим берүү стандарттына 

ылайык келет.  

 Предметтик аймактар :  Филология. Мекен таануу, жашоо 

ишмердүүлүгүнүн коопсуздугунун негиздери. Этика. Математика 

жана информатика. Технология. Искусство. Дене тарбия.  

 Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстары  

төмөнкү  милдеттүү түрдө түзөтүү курстары менен берилген: 

«Адаптивдүү  дене тарбия», «Көрүп кабыл алууну жана сакталган 

көрүүнү  өнүктүрүү жана сактоо»,   «Мейкиндикте багыт алуу».  

  «Коррекциялык-өнүктүрүү аймактарынын курстары 

фронталдык сабак формасында өтүлөт жана  жекече сабактар менен 

толукталышы мүмкүн.  

Бул аймактын мазмуну Уюм тарабынан Жекече өнүктүрүү 

планынын,   МСЭКтин, ПМПКнын сунушунун негизинде 

толукталышы мүмкүн.  

   

 Предметтик жыйынтыктар  

Билим берүү  багыты:  Филология  

Кыргыз /  орус тили  

  "Кыргыз /  орус тили" предметин окуунун натыйжасында ази з-

сокур окуучулар  тилди адамдын бааарлашуусунун негизги 

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.  
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Кыргыз /  орус тили (эне тили) изилдөө сокур окучулардын эне 

тилиндеги жаңы окуу материалына,  тил маселесин чечүүнүн 

жолдору менен окуу, таанып билүү  кызыкчылыгы пайда болот. 

Окуучулар тил ченемдерине жана эне тилинде сүйлөө   этикеттинин 

эрежелери  жөнүндө алгачкы түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу 

шартында максат, милдеттер, каражаттарда багыт алууга 

үйрөнүшөт, коммуникативдик милдеттерди    ч ечүү үчүн тиешелүү 

тилдик каражаттарды  ийгиликтүү тандоого  үйрөнүшөт.  

  Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы  жана тийип 

сезүү  жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт 

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган   сокур окуучулар үчүн), 

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү  калыптанат (жумуш 

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) ,  кыймылдардын 

макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө 

тийип сезүү  жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар жаратылыш 

объекттерин жана алардын моделдерин  рельефтүү сүрөттөр менен 

байланыштыруу  жөндөмүнө ээ болушат.  

   Сокур окуучулар чекиттик -рельефтүү Брайл арибин  

колдонуу көндүмдөрүнө жана жазуу ыктарын ээ болушат.    Бир  

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү  ү

 йрөнүшөт:   жазуудагы бир абалы,   окуудагы башка экинчи 

абалы.   Жазуу  ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун  ачпастан 

жазылган текстти окуу  жөндөмү түзүлөт. Сокур окуучулар    

Гебольд системасы менен жалпак жазууну үйрөнүшөт.  

Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:   

 Фонетика жана графика :  тамга жана тыбышты 

айырмалаганды; тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр;  жумшак жана каткалаң   үнсүздөр, жумшак 

жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш 



710 
 

эмес тыбыштар, алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;     

Сөздөрдү  дидактикалык материалдын жардамы менен жана 

жардамсыз фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо.. 

Тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн, фонетикалык -

графикалык аныктоо.       

Орфоэпия :  кепте, сүйлөм менен сөздүк, логикалык 

(семантикалык) жана эмоционалдык басымды колдонууну, азыркы 

адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз калыптандыруу 

милдетин пайдаланууну; кепте адабий эне тилинин сүйлөө 

ченемдерин колдонууну (орфоэпиялык, лексикалык, 

грамматикалык) жана сүйлөө этикеттин э режелерин; 

орфографиялык жана орфоэпиялык  тыбыш айтууну   айырмалоо; 

сөзгө  басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан учурда 

туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби, сөздүк), же 

мугалим, классташтары жана ата -энесинен жардам суроо.  

Сөздөр курамы (морфемика) өзгөргөн жана өзгөрбөгөн сөздү 

айырмалай билүү; байланыштуу (тектеш) сөздөр  жана сөз 

формаларын айырмалоо; сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба 

билүү; дидактикалык материалдарды колдонуп жана колдонбой  

сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.  

 

Лексика. Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо; 

тексттеги сөздүн маанисин  мугалимдин жардамы менен жана 

жардамысыз аныктоо; сүйлөм түзүүдө  мааниси боюнча окшош 

жана карама-каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди   

тандоо; тексттеги сөздүн  түз жана каймана маанисин колдонуу; 

тексттеги сөздөрдү колдонууга туура баа берүү; байланыш 
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маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген  бир катар сөздөрдөн 

тандап алуу;  

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө маалымат: зат атоочтун 

грамматикалык белгилерин аныктоо-саны, жөндөмөсү. Сын 

атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны, 

жөндөмөсү. Этиштин грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - 

саны, чагы,жагы; ат атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн 

аныктоо-саны, жагы; сын атооч, зат атооч, этишти морфологи ялык 

талдоо  жүргүзүү.  

Синтаксис :    Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу; максатын билдирүү боюнча сүйлөмд өрдүн  

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр;  ойго 

эмоционалдык түс (интонация) берүү;   сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү   баса белгилөө;      сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч 

мүчөлөрүн табуу (түрлөрүнө бөлбөстөн); Сүйлөмдүн бир өӊчөй 

мүчөлөрүн бөлүү; жөнөкөй сүйлөмдү синтаксистик талдоо   Татаал 

сүйлөмдөр менен таанышуу,  эки  жөнөкөй   сүйлөмдөн турган 

сүйлөмдөр. Жөнөкөй  жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы 

айырма.    

Орфография  жана пунктуация .  Туура жазуу эрежелерин колдонуу : 

окуу  китептин жазуу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура 

жазууну  аныктоо; Брайл  ариби менен  окуу китебинен же 

карточкадан тексттен  30 -40  сөздү туура   көчүрүп жазуу;  

oрфограмма жана тыныш белгилерин камтыган жөнөкөй сүйлөмдөн  

Брайл шрифти менен 60 -70 сөз көлөмүндө текст жазуу; жалпак 
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текст менен жазылган айрым сөздөрдү жана кыска сүйлөмдөрдү 

жазма тамгалар менен  жазуу,   басма   тамгалар менен  чоң 

тексттерди (20 сөзгө  чейин) жазуу - сакталган көрүүсү менен сокур 

окуучулары үчүн; жазма тамга менен чакан текстти, тамг аларды, 

сүйлөмдөрдү басма арип менен жазуу  (сокур окуучулар үчүн 

Гебольд системасындагы  басма арип менен );  

 Өзүнүн  жана сунуш кылынган текстти текшерүү, 

орфографиялык жана тыныш  белгилери боюнча каталарды таап, 

оӊдоо;    каталарды кайталабаш үчүн,  кат аларды себептерин 

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо; жалпак 

арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;  

"Сөз өстүрүү": күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу 

ченемдерин жана  сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу 

көндүмдөрүн,  репликаларга  жооп берүү, маекти улап кетүү)  

сактоо, уккан же окуган тексттин  мазмунуна ,  өзүнүн пикирин 

аныктоо жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү; өз алдынча  

текстти атоо; тексттин  темасын  жана анын бөлүктөрүн аныктоо; 

тексттин планын иштеп чыгуу; тексттин баяндамасын  мугалим  

жана өз алдынча түзгөн план боюнча  кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн 

ашык эмес);  окулган текстти конкреттештирүү үчүн пайдаланылган 

рельефтүү  же  түркүн түстүү   окуя - сүрөттүн  түшүндүрмөсүн 

түзүү (сакталган көрүүсү  бар азиз -сокур  окуучулар үчүн);   

каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун өзгөчө 

кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди түзүү; 

элементардык текст -далил аргументтерин түзүү;   текстти  

кененирээк, кыскача же тандап  айтып берүү; башка адамдын 

атынан  текстти  айтып берүү;  окуучунун жашоосуна жакын  (анын 

жашоосу тууралуу кызыктуу окуя, сүйүктүү иш жана башкалар )   

маселелер боюнча кептин ар кандай түрлөрүн колдонуу менен 
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оозеки билдирүүлөрдү жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой 

жүгүртүү; тартиби  бузулган сүйлөмдөрү  бар текстти  талдоо жана 

оңдоо,   тексттен мааниси кеткен жерлерди   табуу;  

Окуу.  

Сокур окуучулар Л. Брайлдын  арибин колдонуп окуп техникасын 

өздөштүрүшөт.  Окуучуларда  Брайл   арибин колдонуп системалуу 

окуу зарылдыгы  калыптанат. Алар адабий чыгармаларды окууга  

кызыгуусу пайда болот, бул алардын  жашоодо өз ордун түзүү,  сөз 

байлыгын арттыруу, кругозорун кеңейтүү үчүн   жардам  болот .  

Башталгыч  мектепти  аяктоо учуруна карата азиз - сокур окуучулар 

андан ары окутуу үчүн  даяр    абалда, алардын  окурмандык 

компетенттүүлүгү,   жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине 

жетет (үн чыгарып жана  ичинен окуу техникасын, окуп жана угуп  

түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт ,  текст талдоонун башталгыч 

ыкмаларын үйрөнүшөт).  

  Алардын адабиятты өз кызыкчылыгына жараша тандай билүүнү,  

маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну  үйрөнүшөт. 

Алар  өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, сабаттуу  окурман 

катары сезишет.  

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,  ар кандай  

коммуникативдүү жагдайларда диалог  жүргүзүүнү,    балдар 

адабиятынын  уккан (окуган) чыгармаларын  талкуулоого 

катышууну  үйрөнүшөт.  Алар балдар  чыгармалары  тууралуу 

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү  түзүшөт, (каармандар, окуялар), 

планга жараша тексттин мазмунун оозеки  бере алышат, ой 

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди 
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түзүшөт. Сокур окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды 

жатка (окуп)  айтып үйрөнүшөт.    

"Окуу"  сабагын изилдөөнүн натыйжасында, азиз -сокур 

окуучулардын кептик деңгээли  өнүгөт.   Алардын сезүү 

кабылдоосундагы  чектөөлөр менен курчап турган дүйнө 

объекттери жана  кубулуштары  жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз 

топтолушуна байланышкан таанып -билүү ишмердүүлүгүндөгү 

өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот.  Сокур окуучулар Л. Брайл дын  

арибин колдонуу менен атайын каражаттар: чоңойтулган алты 

чекит,  кош  Брайл пеналын,  түздөн -түз окуу приборун,  магниттик 

жана чачырама  тамгаларды аркылуу окуу техникасын 

өздөштүрүшөт.  

 Сокур окуучулар  окуу китебинде  жайгаштырылган 

чыгармаларга  рельефтүү сүрөттөрдү   кабыл алганды  жана 

түшүнгөндү үйрөнүшөт, бул  алардын    кепти тактоочу туйма 

кабылдоосун жана предметтик элестөөлөрүн коррекциялоого жол 

түзөт.  Окуунун  ылдамдыгын жана сапатын  жогорулатыш үчүн,  

алар окуунун жүрүшүндө Брайл тамгаларын тез таанууну камсыз 

кылчу,  колун туура жылдыруу  ыкмаларын өздөштүрүшөт.  

Сокур окуучу үйрөнөт:  

   максатын эске алуу менен окууну эстетикалык, адеп -ахлактык, 

таанып-билүү тажрыйбанын булагы катары кабыл алганды;  

   тааныш эмес текстти үн чыгарып, түшү нүп туура жана көркөм 

окуганды (окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз)  жана "ичинен" (окуу 

темпи - минутасына 75 -90-100 сөз);  

  Рельефтүү-чекиттик Л.Брайл шрифти  менен басылган жаш 

курагына жеткиликтүү прозалык адабиятты үн чыгарып көркөм 

окуганды;  
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   поэтикалык чыгармаларды  жатка көркөм окуганды (башталгыч 

мектепте окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон  кийин 

(адабий тексттер гана) билүүнү;  

  жалпак арип менен  басылып чыккан же үндөштүрүлгөн 

китептерди укканды;  

  балдар  адабиятынын    жана   илимий -популярдуу  тексттердин 

мазмунунда багыт алууга, алардын маанисин түшүнүүгө (угуп 

жаткан учурда, үн чыгарып жана "ичинен"окуганда):  

  чыгарманын негизги оюн жана каармандардын негизги оюн  

аныктаганды; негизги окуяларды жана алардын тизмегин жана өз 

ара байланышын аныктаганды түзүү;  

  тексттеги негизги ойду берүү менен, текстти атаганды;  

  текстте берилген керектүү маалыматты  (конкреттүү маалымат, 

далилдер, сүрөттөлүштөрдү) таап; чыгарманын мазмуну боюнча 

суроолорду берип, аларга текст боюнча тастыктоочу мисалдарды 

келтирүү  менен жооп бергенди;  

  окуу китебиндеги  сөздүктү башка маалыматтык адабиятты 

колдонуу менен   жагдайга таянып сөздүн маанисин 

түшүндүргөндү;  

  тексттин мазмунунун негизинде жөнөкөй корутунду чыгарганды; 

текстти анын жанрдык, түзүлүштүк, тил өзгөчөлүктөрүнө таянып 

чечмелөө;  

  тексттин мазмунунун негизинде текстте түздөн -түз көрсөтүлгөн 

байланыштарды, мамилелерди,  мисалы, каармандардын иштерин 

түшүндүрүү;  

  окуган/ уккан  тексттин өзгөчөлүгүн эске алуу менен мазмунун  

айтып берүү (толук, кыска же тандап);  

  өз  тажрыйбасынын негизинде окуган же уккан текстти 

талкуулоого катышканды   (суроолорду берип, оюн жана өз ой -
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пикирин айтып далилдөө, кеп этикетин жана топто иштөө 

эрежелерин  сактоо менен).  

  осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной  тематике 

или по собственному желанию;  

  китепканадан өз  каалосу менен же берилген темага  китептерди 

тандоону жүзөгө ашырууга;  

  сокур балдар үчүн китептерди өз алдынча  окуганды;  

  окуган китептердин тизмесин  жүргүзгөндү, анын ичинде окуу 

чөйрөсүн пландаштыруу;  

  ырды  прозалык тексттен   практикалык деңгээлде  айырмалай 

билүү,  прозалык тексттен жана  ырлардан   мисал келтирүү;  

  ар түрдүү жанрдагы көркөм чыгармаларды (аӊгеме, тамсил, 

жомок, табышмак,  макал -ылакаптар)   айырмалай билүү, бул 

чыгармалардан  мисал келтирүү;  

  жомок жана табышмак жанрында аналогия боюнча өз алдынча  

текст түзүү; тексттин   башталышын, аягын  окуялар менен 

толуктап,   калыбына келтирүү;  

  жеке тажрыйбанын негизинде оозеки аӊгеме түзүү;  

  коммуникативдик милдетти   эске алуу менен окулган 

чыгарманын негизинде оозеки окуя  түзүү  (ар түрдүү багыттар 

боюнча);  

  окулган көркөм чыгарманын негизинде сценарийин түзүү жана  

сахналаштыруу үчүн   балдар тобунда иштөө.  

 

  

 ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ  БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ 

БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ   
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(ВАРИАНТ  1.2.)  

3.1. Максаттуу бөлүм  

3.1.1. Түшүндүрмө кат  

Инклюзивдик мектепте окуган Азиз -сокур окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке 

ашыруу максаты  —   Азиз-сокур окуучулардын жыйынтык 

жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү стандартында 

аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга ылайык,  жалпы   

билим берүүчү  мектепте окуган  бул категориядагы балдардын  

өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске алуу менен,  сапаттуу 

билим алуусун  узартылган убакытта камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын  аткаруу.      

ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн   БЖББ БЫББП  

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга 

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:  

  Азиз-сокур окуучулардын  жалпы маданиятын калыптандыруу, 

жарандык, социалдык, инсандык жана интеллектуалдык 

өнүктүрүү,  чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, 

достук жана жеткиликтүү билим берүү чөйрөсүндө сокур 

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;  атайын билим алуу 

муктаждыктары менен   аныкталган азиз - сокур окуучулар  

өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм, ыктарды,  

компетенцияларды   алардын психофизикалык  өзгөчөлүктөрүн  

эске алуу менен камсыз кылуу;  

  Азиз-сокур окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү 

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо, 
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коммуникативдик, кыймылдык, инсандык, жеке өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту 

камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга, анын касиет -сапаттарынын, айырмалуулугун, 

жекечелигин, кайталангыстыгын сактоо менен инсандык 

өнүктүрүү;  

  азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө 

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү;  

  ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө азиз -сокур окуучулардын 

таанып-билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну 

камсыз кылуучу түзөтүү  (коррекциялык) жумуштарын ишке 

ашыруу,     алардын физикалык жана психикалык ден соолугун 

сактоо жана колдоо, экинчи бузулууларды алдын алуу жана 

тууралоо, коомдук көнүктүрүү жана коомго аралашууну 

оптималдаштыруу;  

  клуб,  секция,  студия жана кружок системасын колдонуу, 

коомдук пайдалуу иштерин жүргүзүү аркылуу азиз -сокур 

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды,  

илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук -изилдөөчүлүк, 

спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;  

  Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөс үн  

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  
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  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур 

окуучулардын  коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)  

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк 

өнүгүүсүндө  окуу-тарбия  процессинде  билим берүү 

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн  колдонуу;  

  азиз-сокур окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктө  өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын 

ишке ашырууда өз алдынчалуулук  жана активдүүлүк   

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;   

  азиз-сокур окуучуларга мектептик жана мектептен тышкары 

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга 

жана  өзгөртүүгө шарт  түзүү.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн жалпы башталгыч билим 

ылайыкталган негизги билим берүү программаларын түзүү 

принциптери жана  мамилелери "Жалпы жоболор" бөлүгүндө  

көрсөтүлгөн.  

Азиз -сокур окуучулардын башталгыч билим берүү   боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын жалпы мүнөздөмөсү.  

Вариант 3.2. азиз -сокур окуучу  окутууну  аяктаган учурга 

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине тийиштүү, билимди жалпы 

билим берүүчү  мектепте алат деп болжолдойт.  

Бул  вариант    окутуунун мөөнөттөрүн   узартылышын    

болжолдойт: 5 жыл  (1-5 класс)  (1 -классты кайталап окутуу).  

Бул вариант  азиз -сокур окуучуну бир кыйла татаал коомдук 

чөйрөгө пландуу түрдө киргизүүнү камтыйт;  рельефтүү -чекиттик 

Л. Брайл  арибин колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу,  таанып 
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билүү кызыкчылыктарын, таанып билүү  активдүүлүгүн 

калыптандыруу;  баарлашуунун кептик жана кептик эмес 

каражаттарын колдонуу ыктарын кеӊейтүү; социалдык 

активдүүлүгүн калыптандыруу.  

Окуучулардын билим берүү өзгөчөлүктөрүн ишке ашыруу үчүн  

жана азиз-сокур окуучулардын  ар түрдүү  социалдык сфераларда 

атайын  чөйрөнү уюштуруу милдеттүү  болуп саналат;  

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймакты киргизүү,    тийип  сезүүнү 

өнүктүрүүгө  көӊүл бурууну максаттуу күчөтүүнүн,   предметтик 

элестөөлөрүн, коммуникативдик көндүмдөрүн  микро жана 

макромейкиндикте багыт алуу ыктарын өнүктүрүүнүн негизинде 

окутуунун  негизги мазмунун өзгөчө  түзүмдөштүрүү,  о.э. таанып 

билүү жана окуу ишмердүүлүгүн   уюштуруу үчүн  атайын 

ыкмаларды колдонуу;  көрүү жана сезүү  жүктөрүнүн  регламентин  

сактоо  (көрүүсү  сакталган  азиз-сокур окуучулар үчүн);  жарык 

режимин сактоо  боюнча офтальмологиялык -гигиеналык  

сунуштарды ишке ашыруу (жарыкты сезүүсү жана  көрүүсү  

сакталган  азиз-сокур окуучулар үчүн); көрүү  жана тийип  сезүү 

чыӊалуусун   чечүүгө  багытталган  ыкмаларды  колдонуу; көрүү, 

угуу жана тийип  сезүү жүктөрүн сарамжалдуу алмаштыруу; 

(көрүүсү  сакталган  азиз -сокур окуучулар үчүн); физикалык иш 

аткаруу тартибин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен); 

көрсөтмө окуу материалдарынын түшүнүктүү  болушу үчүн да роо 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү   менен камсыз кылуу (көрүү жана тийип 

сезүү  сезиминин жардамы менен);   жыйынтыктоо иштерин 

аткарууда сокур окуучуларга тексттик жана сүрөт 

материалдарынын керектиги (алардын муктаждыгына жараша),   

ишти аткаруу   үчүн көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден соолук 
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мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга   белгиленген убакытка   

салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .  

Азиз -сокур окуучуларга психологиялык -педагогикалык мүнөздөмө 

(2-бөлүктү  караӊыз) 

Сокур психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген окуучулардын 

башталгыч билим берүү  программаларын дифференциациялоо 

психикалык  өнүгүүсүнүн түзүмүнө  жана мүнөзүнө жараша  

түзүлүшү керек. Психикалык өнүгүүнүн артта калуусунун 

варианттарын айырмалоо жана  билим берүү  программаларынын 

варианттарын сунуштоо ПМПКга жүктөлөт.   билим берүү 

программасын  сунуштоо үчүн   (вариант 3.2) даярдоого жалпы 

багыттар төмөнкүдөй  болушу  мүмкүн.  

  Башталгыч билим берүү   боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы  (вариант 3.2.) өнүгү ү  

деӊгээли  жаш курак ченеминен төмөндүгү  менен мүнөздөлгөн 

азиз- сокур окуучуларга даректелген,    өнүгүүнүн  артта калуусу   

айрым  эле жергиликтүү функцияларда же  жалпы өнүгүүдө 

көрүнүшү мүмкүн (таанып -билүү иш-аракетинин калыптануусунун 

ритми жайыраак же текши эмес),  болушу мүмкүн. Көрүп кабыл 

алуу,  эске тутуу, көӊүл буруу   жана башка  таанып -билүү  

процесстеринин,  акыл иш  жөндөмдүүлүгүнүн жана  

ишмердүүлүгүнүн максаттуу багыттуулугунун бузулуулары,  

мектеп ченемдерин өздөштүрүүгө жана мектепке көнүүгө 

тоскоолдук кылуучу бузулуулар белгиленет.    Өзүн -өзү кармай 

билүү, жүрүм-турумун жана ишмердүүлүгүн өзүн -өзү жөнгө салуу, 

эреже катары жетишсиз калыптанган. Мотивация  

канааттандырарлык, бирок  ошол эле учурда  эмоционалдык 

абалдын актуалдуулугуна,  ишмердүүлү ктүн татаалдык деӊгээлине 
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жана  жекече жагымдуулугуна көз каранды болуп, туруксуздугу 

менен мүнөздөлөт.    

Көрбөгөн окуучулардын атайын билим алуу   

муктаждыктары.  

 Көрбөгөн окуучулардын атайын билим алуу  

муктаждыктарынын структурасы, бир жагынан, ден со олук 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген бардык окуучулар үчүн мүнөздүү 

атайын билим алуу муктаждыктарын, экинчи жагынан сокур 

окуучулар үчүн гана  мүнөздүү муктаждыктарын камтыйт.  

Психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген  (Акыл эси жеӊил артта 

калган азиз окуучулар)  сокур балдардын  билим алуусунун 

өзгөчө       муктаждыктары  

Башталгыч билим берүү   боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүп жаткан  

Акыл эси жеӊил артта калган азиз окуучулар  сокур окуучулардын  

билим алуусунун өзгөчө      муктаждыктарына төмөнкүлөр кирет:     

  Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген (Акыл эси жеӊил артта 

калган азиз окуучулар) балдардын борбордук нерв 

системасынын (БНС) функционалдык абалын жана психикалык 

процесстердин нейродинамикасын (тез алсыроо, иштөө 

жөндөмдүүлүгүнүн  төмөндүгү, жалпы тонустун ылдыйлыгы ж. 

б.)  эске алуу менен өзгөчө мейкиндикти жана убакытты 

уюштуруу билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;  

  БЖБ ББЫПты өздөштүрүү убактысын 5 жылга чейин узартуу;  

  окуу сааттарынын саны жана тиешелүү техникаларды жана 

технологияларды пайдалануу, айрым предметтик облустардын  
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мазмунун кеңейүү /  азайтуу аркылуу окуу жараянын 

уюштурууга ийкемдүү өзгөрүүлөрдү киргизүү;  

    билим берүү процессинде чечилүүчү окуу жана таанып -билүү 

маселеринин системасын жөнөкөйлөтүү;  

  окуу  жараянын психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (Акыл эси 

жеӊил артта калган азиз окуучулар) окуучулардын билим, 

көндүм, ыктарын өздөштүрүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

уюштуруу (материалды «кадам артынан» көрсөтүү, 

мугалимдин ченем жардамы,  окуучунун жалпы өнүкт үрүүгө ,  

ошондой эле жеке кемчиликтеринин ордун толтурууга көмөк  

кылуучу атайын методдору, ыкмалары жана каражаттарды 

пайдалануу);  

  билим берүүнүн мазмунун көрсөтмө - натыйжалуу мүнөзү;  

   психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (Акыл эси жеӊил артта 

калган азиз окуучулар) окуучулардын таанып -билүү иш-

аракетин өнүктүрүү алардын бузулууларын ордун толтуруу 

(компенсация), алдын алуу,  түзөтүүнүн  негизи катары;    

   окуучулардын окуу-таанып-билүү ишмердигинин 

калыптануусун, окуу тапшырмаларды өз алдынча аткаруу 

деӊгээлине жетүүгө чейин үзгүлтүксүз контролдоо;  

   өздөштүргөн  билимдер менен ээ болгон көндүмдөрдүн   

контекстин түшүнүү, бекемдөө жана жакшыртуу үчүн 

туруктуу жардам;  

  түзүлгөн жаңы кырдаалдарга өз  билимдерин жана 

көндүмдөрүн «которууга»атайын окутуу;  

  коомдо кабылданган жүрүм-турум ченемдерин жана 

өздөштүрүлгөн билимдердин, көндүмдөрдүн дайыма 

такталышынын зарылдыгы;  
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  таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,  курчап 

турган предметтик жана коомдук дүйнөгө   кызыгууга   максат 

жана   дем берүү;  

  туура жүрүм-турумга жана иш -аракетке дем берүүчү жалаӊ 

гана оң каражаттарды пайдалануу;  

   борбордук нерв системасынын ишин жакшыртууга жана 

жүрүм-турумду коррекциялоого багытталган,   тийиштүү 

дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,  

ошондой эле эмоционалдык өнүгүүнүн жетишсиздигинин 

ордун толтурууга жана жүрүм -турумдук, таанып -билүүсүн 

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар 

тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;  

  өз  иш-аракетин уюштурууга жана туш келген 

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,   жардамд ы талап кылуу жана 

пайдалануу ыктарын калыптандырууга    багытталган атайын 

психо коррекциялык жардам;  

   социалдык контакттардын чегин максималдуу кеӊейтүү,  

коомдо бекитилген жүрүм -турумдун көндүмдөрүн 

калыптандыруу, иштиктүү диалог жана кызматташтык 

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй -бүлө, курдаштары 

менен) баарлашуу каражаттарын өнүктүрүү жана 

калыптандыруу;  

   үй-бүлөө жана билим берүү уюмунун өз ара 

аракеттенишүүсүн камсыз кылуу (ата -энеси менен 

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү абалда, аде п-

ахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй -

бүлө ресурстарынын көбөйүшү). өзгөрүүсүз 
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анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)  аркылуу 

сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-аракети 

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  

  көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо 

үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;  

    көрүү сезими сакталган сокур балдарды окутууда, 

тарбиялоодо: калган   көрүү диагнозун (негизги жана 

кошумча), жаш курагын жана көрүү жөндөмдүүлүгүн 

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,  

оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу 

көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык 

жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен 

сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш 

курагын  жана көрүүсүн  жоготуу убакытын, тийүү жана 

физикалык иш режимин;  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  
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  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   сокур окуучулардын окуу ишинин темпин 

эске алуу менен; сабак   структурасына   даярдоочу 

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи 

дефектилерди  алдын алуу жана коррекциялоого   багытталган 

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

  кептин вербализм  жана формализмин алдын алу у жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  

  сокур окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы) өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  

  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктүрүү жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекциялоо үчүн 

шарттарды түзүү;  

  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  
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  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм -турумдагы 

бузулууларды    алдын  алуу .  

 

3.2.1. Азиз-сокур  окуучулардын жалпы башталгыч билим 

берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим 

берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары   

Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасы   (мындан ары - БЖБ БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжаларына талаптар   мамлекеттик 

билим берүү стандартынын башталгыч билим берүүнүн    

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет  

.  Азиз-сокур окуучулардын БЖБ БЫББП  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары инсандык, метапредметтик, 

предметтик талаптарды    окуучулардын негизги   өздөштүрүү  

максаттарын, жаш курак өзгөчөлүктөрүн   жана баалоо системасына 

коюлган  талаптарды эске алуу менен аларды конкреттештирип 

натыйжаларды такташы керек.    

 Инсандык  жыйынтыктар  төмөнкүлөрдү         чагылыдырууга 

милдеттүү:  

  окутуудагы    өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сезүүсүн 

калыптандыруу;  

  өзүлөрүнүн  күчтүү жана алсыз жактарын көрүп, өздөрүн 

сыйлоого жана ийгиликке ишенүүгө жөндөмдүү;  

  окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу  

ишмердүүлүгүнө жаңы мазмунуна жана жана көйгөйлөрдү 

чечүүдө жаңы  ыкмаларга кызыгууну калыптандыруу;  
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  жаңы билим жана көндүмдөргө ээ болуу, натыйжаларга 

жетишүүгө  түрткү түзүү;  

   билим берүү  процессинин мазмундук учурларына багыт 

алуусу;  

  өз  шыктарын жакшыртып,     "Жакшы окуучу" үлгүсүнө 

жүрүм-турумун багыт алууга каалоонун болушу;  

   мейкиндик жана коомдук -турмуштук чөйрөдө багыт алуу 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;  

   Коммуникациялык көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  дүйнө сүрөтүн, анын убакыт -мейкиндик уюшулушун түшүнүү 

жана айырмалоо жөндөмдүүлүгү;  

   коомдук чөйрөнү, анын ичинде өз ордун түшүнүү жөндөмү;  

   жаш курагына ылайык баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

  башкалардын сезимдерин түшүнүүгө жана сезе билүү 

жөндөмдүүлүгүн  калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктарын жана 

эмоционалдык адептик сезгичтигин  калыптандыруу;  

  ак ниеттүүлүк жана руханий жана адеп -ахлактык жактан 

ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү  жана боорукердик 

сезимдерин өнүктүрүү;  

  ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊ кишилер жана 

курдаштары менен кызматташуу көндүмдөрдү иштеп чыгуу;  

  ден соолукту сактоо, коопсуз, саламат жашоо  үчүн 

максаттуулугун    орнотуу, өзгөрүүсүз анализаторлорун коргоо  

көндүмдөрүн  калыптандыруу;;  

  материалдык жана рухий баалуулуктарга кылдаттык менен 

мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу  .  
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БЖБ ББЫПты өздөштүрүүнүн метапредметтик жыйынтыктары 

төмөнкүлөрдү  чагылдырууга тийиш:  

o  окуу жана практикалык маселелердин максаттарын  чечүү, кабыл 

алуу жана   ишке ашырууга жөндөмдүүлүгү, негизги жалпы 

билимди  өздөштүрүүгө  ;  

o  окуу иш-аракеттеринин коюлган милдеттер, аны ишке ашыруу  

шарттарына ылайык пландоону жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу; жакшы жыйынтыкка жетишүү үчүн натыйжалуу 

жолдорун аныктоо ыктарын калыптандыруу;  

o  чыгармачылык жана изденүүчүлүк мүнөздөгү маселелерди чечүү 

жолдорун өздөштүрүү;  

o  окуу иш-аракетинин ийгилигин, ийгиликсиздигин түшүнүү 

ыктарын калыптандыруу, ал тургай  ийгиликсиз кырдаалда дагы, 

иштиктүү аракет кылууга жөндөмдүүлүгүн  калыптандыруу;  

o  оозеки жана таанып -билүү маселелерин  чечүү үчүн сөз 

маалымат жана байланыш технологияларын   жана каражаттарын 

пайдалануу (мындан ары - МКТ) боюнча;  

  коюлган максаттарга жана милдеттерге ылайык, адабий 

тексттерди, илимий популярдуу макалаларды жеткиликтүү 

мазмуну жана көлөмү окуп өздөштүрүү  көндүмдөрүн 

калыптандыруу; атайылап байланыш максаттарына ылайык, 

сөз айкашын куруу жана оозеки, жазуу түрүндө тексттерди 

даярдоо;  

  жеке мүмкүнчүлүктөрүнө жараша логикалык салыштыруу, 

анализ, синтез, жалпылоо, белгилүү түшүнүктөрдүн жалпы 

өзгөчөлүктөрүн,  окшоштуктарын жана себеп -натыйжа 

байланышын, аргументтерди куруу ыктарын өздөштүрүү;  
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  маектешинин угуу  жана диалог жүргүзүүгө; ар кандай көз 

караштары бар болушу мүмкүнчүлүгүн,  ар бир адамдын 

укугун  кабыл алуу; өз ойлорун билдирип, учурларды баалоо 

боюнча  өз көз карашын түшүндүрүүгө даярдыгын 

калыптандыруу;  

  орток бир максатты аныктоо жана аны жүзөгө ашыруу үчүн; 

биргелешкен   иш -милдеттерин жана ролун бөлүп берүү 

боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  биргелешкен ишмердикте   өз ара контролдукту жүзөгө 

ашыруу, тийиштүү түрдө өз жүрүм -турумун жана башкалардын 

иш-аракетин баалоо;  

  тараптардын  кызыкчылыктарын жана кызматташуусун эске 

алуу менен чыр -чатактарды чечүүгө даярдыкты 

калыптандыруу;  

  бир окуу предметинин мазмуну боюнча чындыгында (табигый, 

коомдук, маданий, техникалык ж.б.) объектилери, 

жараяндардын жана кубулуштардын табияты жана 

мүнөздөмөлөрү жөнүндө баштапкы маалыматтарды билүү;  

  предметтердин ичиндеги жана предметтер аралык 

материалдык кээ бир негизги түшүнүктөрдү билүү жана 

объектилердин ортосундагы жеткиликтүү зарыл болгон 

байланыштарды жана мамилелерди өздөштүрүү.  

Башталгыч билим берүү баскычында төмөнкү предметтик 

аймактардын пландаштырылган натыйжаларын өздөштүрүү  

белгиленген: Филология. Мекен таануу, жашоо ишмердүүлүгүнүн 

коопсуздугунун негиздери. Этика. Математика жана 

информатика. Технология. Искусство. Дене т арбия.  
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Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстары  төмөнкү  

милдеттүү түрдө түзөтүү курстары менен берилген: «Адаптивдүү  

дене тарбия», «Көрүп кабыл алууну жана сакталган көрүүнү 

өнүктүрүү жана сактоо»,   «Мейкиндикте багыт алуу».  

  «Коррекциялык-өнүктүрүү  аймактарынын курстары 

фронталдык сабак формасында  3 -5 окуучу менен өтүлөт (райондун 

бир нече мектептеринен балдар кошулушу каралат) жана  жекече 

сабактар менен толукталышы мүмкүн. Бул аймактын мазмуну Уюм 

тарабынан Жекече өнүктүрүү планынын,   ПМПКнын сунушунун 

негизинде толукталышы мүмкүн.  

Эне тили, өз эне тилинин Брайл алиппесин жана адабий окууну  

өздөштүрүүнү    пландаштырылган натыйжаларын и  сокур окуучуну  

Брайль системасына окутуп жаткан билим берүү  уюмунун 

мугалими   тарабынан  иштеп чыгарылат .   

БЖБ ББЫПтын Түзөтүү -өнүктүрүүчү  аймагынын    бардык 

сабактар жана курстарын өздөштүрүүнүн  натыйжасында сокур 

окуучулар адабий, окуу,   илимий -таанып билүүчү   маалымат 

камтылган тексттер менен  иштөөнүн баштапкы  көндүмдөрүнө  ээ 

болушат.  

Сокур окуучулар төмөнкү көндүмдөргө ээ болушат:  

    атайын ыкмаларын колдонуу менен тексттик материалда 

багыт алгганды;  

    тексттен атайын   ачык -айкын көрсөтүлгөн жагдайларды, 

конкреттүү фактыларды табууну;  

  Тексттеги негизги теманы, ойду аныктоону;  

    тексттин планын  түзүп, текстти маанилүү бөлүктөргө бөлөт;  

  тексттеги камтылган негизги окуяларды, алардын 

кезектүүлүгүн түзүү;  
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  текстте сүрөттөлгөн объекттердин 2 -3 маанилүү касиеттерин   

бири-бири  менен салыштыруу;  

  жашырылган  маалыматты түшүнүп (мис, текстте берилген  

ырастоону    далилдөөчү бир нече мисалдарды таап, 

кубулуштун сыпаттамасын мүнөздөп; топтогу элементтердин 

жалпы  белгилерин бөлүп);  

  ар кандай жолдор менен берилген  маалыматты түшүнүүгө: 

оозеки, таблица негизинде, схемалар, маалымат, жанр 

түрүндө, түзүлүшүн, тексттин көркөм каражаттарын  

   окуунун ар кандай түрлөрүн колдонушат: таанышуу, окуу, 

изилдөө, окуу максатына ылайык окуунун каалаган түрүн 

тандап;  

  жаш курагына ылайык сөздүктөр жана шилтемелерде багыт 

алганды;  

  текстти оозеки жана жазуу түрүндө айтып бергенди;  

  түздөн-түз   көрсөтүлбөгөн   тексттин жалпы идеялары менен 

чындыкты айтып берүүгө, жөнөкөй байланыш түзүү;  

  тексттин негизинде жөнөкөй корутунду чыгаруу;  

  тексттин негизинде  суроого жооп берип, чакан монолог түзүү;  

  окуган текстке баа берүү,   өз көз  карашын билдирүү;  

  тексттин мазмунуна, тил өзгөчөлүктөрүнө жана түзүмүнө баа 

берүүгө;  

   уккан же окуган текстти талкуулоого, окуу   диалогуна 

катышууга.  

Азиз -сокур окуучулардын МКТ компетенттүүлүгүн түзүү 

(метапредметтик  жыйынтыктар)  

Сокур окуучулар төмөнкү  көндүмдөргө ээ болушат:  

  арналган максаттар үчүн МКТ ккаражаттарын айырмалоо;  
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  атайын МКТ каражаттары менен иштөө;  

    атайын программалык камсыздоо жана башка МКТ 

каражаттары, компьютер менен иштөөдө  нерв системасына, 

таяныч-кыймыл аппаратына, сакталган көрүүсүнө  коопсуз,  

эргономикалык офтальмологиялык жана гигиеналык, 

ыкмаларды пайдаланууга;  

  толуктоочу физикалык көнүгүүлөрдү    жүзөгө ашырууга.  

Предметтик натыйжалар:  

  "Кыргыз /  орус тили" предметин окуунун натыйжасында азиз -

сокур окуучулар  тилди адамдын  бааарлашуусунун негизги 

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.  

Кыргыз /  орус тили (эне тили) изилдөө сокур окучулардын эне 

тилиндеги жаңы окуу материалына,  тил маселесин чечүүнүн 

жолдору менен окуу, таанып билүү  кызыкчылыгы пайда бол от. 

Окуучулар тил ченемдерине жана эне тилинде сүйлөө   этикеттинин 

эрежелери  жөнүндө алгачкы түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу 

шартында максат, милдеттер, каражаттарда багыт алууга 

үйрөнүшөт, коммуникативдик милдеттерди    чечүү үчүн тиешелүү 

тилдик каражаттарды  ийгиликтүү тандоого  үйрөнүшөт.  

  Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы  жана тийип 

сезүү  жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт 

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган   сокур окуучулар үчүн), 

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү  калыптанат (жумуш 

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) ,  кыймылдардын 

макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө 

тийип сезүү  жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар жаратылыш 

объекттерин жана алардын моделдерин  рельефтүү сүрөттөр мен ен 

байланыштыруу  жөндөмүнө ээ болушат.  
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   Сокур окуучулар чекиттик -рельефтүү Брайл арибин  

колдонуу көндүмдөрүнө жана жазуу ыктарын ээ болушат.    Бир  

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү  ү

 йрөнүшөт:   жазуудагы бир абалы,   окууд агы башка экинчи 

абалы.   Жазуу  ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун  ачпастан 

жазылган текстти окуу  жөндөмү түзүлөт. Сокур окуучулар    

Гебольд системасы менен жалпак жазууну үйрөнүшөт.  

Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:   

«Тил системасы» мазмундук линиясы боюнча:  

  Фонетика жана графика:  

  тамга жана тыбышты айырмалаганды;  

  тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр;  жумшак жана каткалаң   үнсүздөр,  

  түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң   

үнсүз  тыбыштар;  

  алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;  

  фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;  

  сөздөрдү  дидактикалык материалдын жардамы менен 

жана жардамсыз тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн, 

фонетикалык-графикалык аныктоо.       

Орфоэпия :   

  кепте, сүйлөм менен сөздүк, логикалык (семанти калык) жана 

эмоционалдык басымды колдонууну;  

  азыркы адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз 

калыптандыруу милдетин пайдаланууну;  

  кепте адабий эне тилинин сүйлөө ченемдерин колдонууну 

(орфоэпиялык, лексикалык, грамматикалык) жана сүйлөө 

этикеттин эрежелерин;  
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  орфографиялык жана орфоэпиялык  тыбыш айтууну   

айырмалоону;  

  сөзгө  басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан 

учурда туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби, 

сөздүк), же мугалим, классташтары жана ата -энесинен 

жардам суроо.  

Сөздөр  курамы (морфемика): 

  өзгөргөн  жана өзгөрбөгөн сөздү айырмалай билүү;  

  байланыштуу (тектеш) сөздөр  жана сөз формаларын 

айырмалоо;  

  сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба билүү;  

  дидактикалык материалдарды колдонуп жана колдонбой  

сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.  

Лексика:  

  Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо;  

  тексттеги сөздүн маанисин  мугалимдин жардамы менен 

жана жардамысыз аныктоо;  

  сүйлөм түзүүдө  мааниси боюнча о кшош жана карама -

каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди   тандоо;  

  тексттеги сөздүн  түз жана каймана маанисин колдонуу; 

тексттеги сөздөрдү колдонууга туура баа берүү;  

  байланыш маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген  бир 

катар сөздөрдөн тандап алуу;  

Морфология:  

  Сөз түркүмдөрүн айырмалай билүү;  

  зат атоочтун грамматикалык белгилерин аныктоо -саны, 

жөндөмөсү;  

  сын атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны, 

жөндөмөсү;  
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  Этиштин грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны, 

чагы,жагы;  

  ат атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо -саны, 

жагы;  

  сын атооч, зат атооч, этишти морфологиялык талдоо  

жүргүзүү.  

  сунушталган алгоритм боюнча зат атооч, сын атооч, этиштерге   

талдоо   жүргүзүү;  

  морфологиялык талдоонун тууралыгына баа берүү;  

   тексттен жеке ат  атооч, тактооч, жеке ат  атооч, аларга 

тиешелүү   союздар, ошондой эле,   бөлүкчө лөрдү   табуу;  

  грамматикалык  талдоону грамматикалык билимдерди  

өздөштүрүүнү  конкреттештирүү каражаты катары көрүп, сөз 

жана сүйлөмдөрдү талдоодо ар кандай дидактикалык 

материалдарды колдонуу.  

Синтаксис :    

  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;  

  Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө;  

  үйрөнгөн  грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан 

сүйлөм түзүү,  жана аны жайылтуу;  

  максатын билдирүү  боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү:  

суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр;   

  ойго эмоционалдык түс (интонация) берүү;    

  сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү   баса белгилөө;    

  сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч мүчөлөрүн табуу 

(түрлөрүнө бөлбөстөн);  

  Сүйлөмдүн бир өӊчөй мүчөлөрүн бөлүү;  

  жөнөкөй сүйлөмдү синтаксистик талдоо;   
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  Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу,  эки  жөнөкөй   сүйлөмдөн 

турган сүйлөмдөр.  

  Жөнөкөй  жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.    

Орфография  жана пунктуация:  

  Туура жазуу эрежелерин колдонуу (курстун мазмунунун 

көлөмүндө); 

  окуу  китептин жазуу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура 

жазууну  аныктоо;  

  Брайл  ариби менен  окуу китебинен же карточкадан тексттен  

30-40  сөздү туура   көчүрүп жазуу;  

  oрфограмма жана тыныш белгилерин камтыган жөнөкөй 

сүйлөмдөн   Брайл шрифти менен 60 -70 сөз көлөмүндө текст 

жазуу;  

  жалпак текст менен жазылган айрым сөздөрдү жана кыска 

сүйлөмдөрдү жазма тамгалар менен  жазуу;  

  басма   тамгалар менен  чоң тексттерди (20 сөзгө  чейин) 

жазуу- сакталган көрүүсү менен сокур окуучулары үчүн;  

  жазма тамга менен чакан текстти, тамгаларды, сүйлөмдөрдү 

басма арип менен жазуу  (сокур окуучулар үчүн Гебольд 

системасындагы  басма арип менен );  

o  Өзүнүн  жана сунуш кылынган текстти текшерүү, 

орфографиялык жана тыныш  белгилери боюнча 

каталарды таап, оӊдоо;    

o  каталарды кайталабаш үчүн,  каталарды себептерин 

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо;  

  жалпак арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;  

 

"Сөз өстүрүү":  
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Азиз-сокур окуучу билим, көндүм, ыктардын системасына ээ болот:   

  Мектепте, класста, сабакта   бардык курактагы адамдар менен, 

достор жана бейтааныш адамдар оозеки баарлашуунун  кептик 

жана  кептик эмес   каражаттарды  тандоонун тууралыгын 

(актуалдуулугун)  баалоо;  

  күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана  

сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу көндүмдөрүн,  

репликаларга  жооп берүү, маекти улап кетүү)  сактоо, уккан 

же окуган тексттин  мазмунуна ,  өзүнүн пикири н аныктоо 

жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү;  

  өз  алдынча  текстти атоо;  

  тексттин  темасын  жана анын бөлүктөрүн аныктоо;  

  тексттин планын иштеп чыгуу;  

   тексттин баяндамасын  мугалим  жана өз алдынча түзгөн план 

боюнча  кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн  ашык эмес);   

  окулган текстти конкреттештирүү үчүн пайдаланылган 

рельефтүү  же  түркүн түстүү   окуя - сүрөттүн  түшүндүрмөсүн 

түзүү (сакталган көрүүсү  бар азиз -сокур  окуучулар үчүн);  

    каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун 

өзгөчө кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди 

түзүү; элементардык текст -далил аргументтерин түзүү;  

    текстти  кененирээк, кыскача же тандап  айтып берүү;  

   башка адамдын атынан  текстти  айтып берүү;  окуучунун 

жашоосуна жакын  (анын жашоосу тууралуу кызыктуу окуя, 

сүйүктүү иш жана башкалар )   маселелер боюнча кептин ар 

кандай түрлөрүн колдонуу менен оозеки билдирүүлөрдү 

жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой жүгүртүү;  

  тартиби  бузулган сүйлөмдөрү  бар текстти  талдоо жана 

оңдоо,   тексттен мааниси кеткен жерлерд и   табуу;  



739 
 

Адабий  окуу.  

Сокур окуучулар адабий чыгармаларды окуу   алардын  жашоодо өз 

ордун түзүү,  сөз байлыгын арттыруу, кругозорун кеңейтүү үчүн, 

бардык окуу  предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүн ө    

жана инсандык өнүгүүсүнө  жардам  берээрин сезишет.  Л. 

Брайлдын  арибин колдонуу аркылуу окуу техникасын 

өздөштүрүшөт.   

 "Адабий окуу"  сабагын изилдөөнүн натыйжасында, азиз -сокур 

окуучулардын кептик деңгээли  өнүгөт.   Алардын сезүү 

кабылдоосундагы  чектөөлөр менен курчап турга н дүйнө 

объекттери жана  кубулуштары  жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз 

топтолушуна байланышкан таанып -билүү ишмердүүлүгүндөгү 

өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот  

Башталгыч  мектепти  аяктоо учуруна карата азиз - сокур окуучулар 

андан ары окутуу үчүн даяр    абалда, алардын  окурмандык 

компетенттүүлүгү,   жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине 

жетет (үн чыгарып жана  ичинен окуу техникасын, окуп жана угуп  

түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт ,  текст талдоонун башталгыч 

ыкмаларын үйрөнүшөт).  

  Алардын адабиятты өз кызыкчылыгына жараша тандай билүүнү,  

маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну  үйрөнүшөт. 

Алар  өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, сабаттуу  окурман 

катары сезишет.  

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,  ар кандай  

коммуникативдүү  жагдайларда диалог  жүргүзүүнү,    балдар 

адабиятынын  уккан (окуган) чыгармаларын  талкуулоого 

катышууну  үйрөнүшөт.  Алар балдар  чыгармалары  тууралуу 

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү  түзүшөт, (каармандар, окуялар), 
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планга жараша тексттин мазмунун оозеки  бере алышат, ой 

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди 

түзүшөт. Сокур окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды 

жатка (окуп)  айтып үйрөнүшөт.    

   Сокур окуучулар Л. Брайлдын  арибин колдонуу менен 

атайын каражаттар: чоңойтулган алты чекит,  кош  Брайл пеналын,  

түздөн-түз окуу приборун,  магниттик жана чачырама  тамгаларды 

аркылуу окуу техникасын өздөштүрүшөт.  

 Сокур окуучулар  окуу китебинде  жайгаштырылган 

чыгармаларга  рельефтүү сүрөттөрдү   кабыл алганды  жана 

түшүнгөндү үйрөнүшөт, бул  алардын    кепти тактоочу туйма 

кабылдоосун жана предметтик элестөөлөрүн коррекциялоого жол 

түзөт.  Окуунун  ылдамдыгын жана сапатын  жогорулатыш үчүн,  

алар окуунун жүрүшүндө Брайл тамгаларын тез таанууну камсыз 

кылчу,  колун туура жылдыруу  ыкмаларын өздөштүрүшөт.  

Сокур окуучу  окутуунун 4 -жылынын (5 -жылынын) аягында  

окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз)  жана "ичинен" (окуу темпи - 

минутасына 75 -90-100 сөз);  

Көрбөгөн  окуучулар  4 -класстын аягында  поэтикалык 

чыгармаларды  жатка көркөм окуганды (башталгыч мектепте 

окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон  кийин (адабий 

тексттер гана) билүүгө   милдеттүү . 

Чет тили  

Сокур окуучулар  чет тилин үйрөнүүнүн  жыйынтыгында Л. 

Брайлдын рельефтүү -чекиттик арибин колдонуунун негизинде окуу 

жана жазуу көндүмдөрү  калыптанат.   Сокур окуучулар чет тилин 

үйрөнүү үчүн зарыл болгон  баштапкы  билимдерге жана 

көндүмдөргө ээ болушуп, сөз байлыгын кеӊейтип, сөз  менен 
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образдын өз ара байланышын камсыз кылуучу   негизги ыктарды 

үйрөнүшөт.  

Окуучуларда  балдар фольклору менен балдар адабиятынын 

жеткиликтүү үлгүлөрү,  башка өлкөлөрдөгү өз курдаштарынын 

жашоосу менен таанышуунун негизинде башка тилдерди алып 

жүрүүчүлөргө достук мамиле жана толеранттуулук  калыптанат. 

Алар чет тилди эл аралык байланыштын бир жаңы каражаты ката ры 

колдонуу боюнча баштапкы  тажрыйбага ээ болушат, дүйнө жана 

башка маданияттарды таануу боюнча курал катары кабыл алышат 

жана  чет тилди билүүнүн  инсандык маанисин билишет.   

Математика  

"Математика" окуу предметин  үйрөнүүнүн натыйжасында,   

сокур окуучулар изилдөө, логикалык жана алгоритмдик ой 

жүгүртүүсүн, мейкиндиктик элестетүүлөрүн жана математикалык 

кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ болушат.  

Окуучулар Брайл арибин колдонуп математикалык цифраларды  

жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.  

Сокур окуучулар  башталгыч математикалык билимдерди 

процесстерди, кубулуштарды сүрөттөө, алардын мейкиндиктик 

жана сандык мамилелерин баалоо үчүн   колдонуу ыктарына 

өздөштүрүшөт.  

Сокур окуучулар  окуу-таанып билүү жана окуу-  практикалык 

маселелерди чечүү үчүн  математикалык билимдерди колдонуунун 

алгачкы тажрыйбасына ээ болушат. Окуучулар сандар жана сандык 

туюнтмалар менен оозеки жана жазуу арифметикалык амалдарды 

аткаруу, тексттик маселелерди  чыгаруу ыктарын өздөштүрүшөт.  

Тифлотехникалык каражаттарды пайдаланып ченөө, өзгөртүү, 

эсептөө, жазуу жана алгоритмдерди аткаруу ыктарына ээ болушат.  

Алар алгоритмге ылайык иш -аракет кылуу жөндөмүнө ээ болушуп, 
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жөнөкөй алгоритм таблица, схемаларды куруу менен бирге,    

геометриялык фигураларды рельефтүү сүрөттөрдөн , моделдерден,  

табигый    объектилерден таанууну, изилдөөнү үйрөнүшөт  

"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, сокур 

окуучулар микро жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү, 

сезүү тажрыйбасын байытууга,  багытталган жөндөмдүүлүктөрүн 

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -

бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин 

жайгашуусуну сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болушат. 

Окуучуларда предметтердин  көлөмү, түзүлүшү, саны, 

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары  жөнүндө 

конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.  

Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:   

Сандар  жана  көптүктөр:  

  Л. Брайл арибин колдонуп жазылган сандарды окуганды, Л. 

Брайл   жазуу аспабы, түздөн -түз окуу куралы менен сандарды 

жазууну, салыштырууну; сандардын жана цифралардын 

катарын  колдонуу менен сандарды тизүүнү;  жеке түзүү 

полотносун колдонуп, сандарды нөлдөн миллионго чейин 

уюштурууну;  

  сандык катардын  ырааттуулугун алдын ала берилген же өз 

алдынча тандалган эреже боюнча (сандардын бир нече 

бирдиктерге өсүшү / төмөндөшү, сандардын бир нече эсеге 

өсүшү/төмөндөшү) мыйзам ченемдүүлүгүн орнотууну;  

  жекече түзүү полотнолорду пайдалануу  аркылуу жалпак жана 

Брайл ариби менен аткарылган өз алдынча тандалган же 

берилген   белгилер боюнча сандар  практика лык жол  жүзүндө 

топтоштуруу;  
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  Л. Брайл   жазуу аспабы аркылуу же түздөн -түз окуу 

куралында сандарды жазуу;  

  рельетфүү чекиттик ариби  колдонуп жазылган  карточкаларда, 

көп орундуу сандарды камтыган тексттерден же мугалим 

берген  математикалык  диктанттарда  көрсөтүлгөн   сандар 

менен байланышкан  амалдарды аткарууну, салыштырууну,  

өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашырууну  жазууну;  

  өлчөөнүн  негизги бирдигин  алардын ортосундагыларды 

катышты колдонуу менен чоӊдуктарды жазуу, салыштыруу, 

окуу (салмак, убакыт, узундук, аянт, ылдамдык),   (кг - грамм; 

саат - мүнөт -секунда; километр - метр, метр  - дециметр, 

дециметр –  сантиметр) метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр;  

  сандарды  бир  же бир нече белгиси боюнча бөлүштүрүү, өз 

иш-аракеттерин түшүндүрүү;  

  бир көлөмдүү өлчөө үчүн  бирдикти тандоо берген баасын 

(узундугу, массасы, аянты, убакыт), өз иш -аракеттерин 

түшүндүрүү; сунушталган моделдер боюнча өлчөө үчүн 

бирдикти тандоо үчүн мүмкүнчүлүктү колдонуу,   сантиметр, 

дециметр, метр; салмагы, грамм, тонна килограмм, тонна, 

центнер,  ж.б.. түрдүү көлөмдөр  менен иштөө учурунда өз иш -

аракеттерин түшүндүрүү;  

Арифметикалык амалдар:  

  түз окуу приборунда, Л. Брайл приборунда рельетфүү 

чекиттик арибин колдонуп    иш -аракеттерди (10  000дин 

тегерегинде бир орундуу, эки орундуу сандарды ко шуу,  

кемитүү,   көбөйтүү жана бөлүү амалдары) жазуу 

арифметикалык амалдардын  алгоритмин  кошуу жана 

көбөйтүү (анын ичинде калдыгы менен 
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бөлүүнү)жадыбалдарын  колдонуу аркылуу жүзөгө 

ашырат;  

  бир орундуу, эки орундуу, үч орундуу сандарды оозеки 

кошуу, кемитүү, көбөйүү жана бөлүү  100дүн тегерегинде 

амалдарды (анын ичинде нөл  жана 1 саны менен) жүзөгө 

ашырат;  

  Арифметикалык амалдардын белгисиз түзүүчүлөрүн 

бөлүп, анын маанисин табууга; белгисиз   компонентти 

табуунун эрежелерин билүү, аларды формулировкалоо;  

  математикалык туюнтмаларды  окуганды, сандык  

туюнтманын маанисин  эсептегенди (2 -3 арифметикалык 

амалды камтыган кашаасы бар  жана кашаасы жок);  

  көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;  

  арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу 

жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;  

  эсептөөлөрдүн тууралыгын текшерүүнү ( тескери иш -

аракет  жана натыйжага баа берүү менен ж.б.).  

Тексттик  маселелер менен иштөө:  

  маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара 

байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун 

ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо иш -аракетин 

түшүндүрүү;  

  окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен 

байланышкан  маселелерди арифметикалык жол менен   

(1-2 амал) чыгаруу;  

  маселенин суроосуна жооптун  чындыгын   жана 

жооптун тууралыгына баа берүүгө;  
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  маселенин берилген шартын  моделдөөнүн ар кандай 

ыкмаларын колдонуу менен, анын үлүшүнүн көлөмүн 

же көлөмүнүн  наркын  аныктоого;   

  көлөмдүн үлүшүнүн наркын, үлүштүн өлчөмүн табуу  

(жарымы, үчтөн бир, төрттөн бир, бештен бир, ондон 

бир бөлүгү) маселелерин чечүү;  

  3-4 амалдан турган маселелерди чечүү;  

  маселени чечүүнүн ар кандай жолдорун табуу; 

алардын ичинен эӊ рационалдуусун  аныктоону.  

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар:  

  объекттердин мейкиндикте жана түздүктө 

салыштырмалуу абалын сүрөттөө;  геометриялык 

фигураларды таануу, атоо, тартуу, анын ичинде сокур 

окуучулар үчүн куруу тифлотехникалык каражаттарын 

пайдаланып (чекит, сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук,  үч 

бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек;  

  геометриялык фигуралардын,  сызыктардын, үзүк 

сызыктарды   чийүү;   (  Н.А. Семевскийдин; Н.В. 

Клушинанын приборлору, «Графика», «Школьник»);  

  көрсөтүлгөн чен -өлчөмдөр  менен   геометриялык 

фигураларды курууну ишке ашырат (үзүк сызыктар, 

төрт бурчтук, тик бурчтук) сызгыч, бурч менен   (Н.А. 

Семевскийдин  прибору, «Графика», «Школьник»  

ж.б.);  

  маселелерди чечүү үчүн, төрт бурчтук жана тик 

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;  

  геометриялык  телолорду таануу жана атоо (куб, шар);  

  дүйнөнүн реалдуу объекттери менен геометриялык  

фигуралардын моделдерин   байланыштыруу;  
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  геометриялык  телолорду таануу, атоо жана 

айырмалоо: параллелепипед пирамида, цилиндр, конус;  

  геометриялык телолордун моделдерин математикалык 

прибордо, анын ичинде   Н.В. Клушинанын приборунда   

жана башка моделдерде пайдалануу;  

Геометриялык өлчөмдөр:  

  үзүк  сызыктын   узундугун өлчөө; рельетфүү  

бөлүнүүчүлүктүн жардамы менен ( калган көрүүсү бар 

сокур жана азиз-сокур балдар үчүн);  

  үч  бурчтук, тик бурчтуктун, төрт бурчтуктун периметрин 

эсептөө,  

  көп бурчтуктун периметрин, тик бурчтуктан түзгөн 

аянтын эсептөө; ти чарчы сантиметр  моделин колдонуп, 

төрт бурчтуу  метр, дээрлик тик жана  төрт бурчтуктун 

аянтын аныктоо;  

  тик жана төрт бурчтуктун аянтын табуу боюнча 

маселелерди чыгаруу;  

  калган көрүүсүн колдонуу менен геометриялык 

объекттердин көлөмүн баалоо, аралыгын болжолдоо ( 

калган көрүүсү бар сокур жана азиз -сокур балдар үчүн ).  

Маалымат менен иштөө:  

  жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;  

  рельефтүү чекиттик ариби  менен жасалган жөнөкөй   

таблицаларды толтурууга;  

  жөнөкөй   даяр  мамыча  диаграммаларды окуу;  

  жөнөкөй   даяр  тегерек  диаграммаларды окуу, анын 

ичинде  рельефтүү тартылган диаграммаларды;  

  логикалык байламталарды жана сөздөрдү камтыган 

жөнөкөй туюнтмаларды түшүнүү ( ".. .  жана .. .",  ". . .  анан 
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. . .  эгерде", "чыныгы / жалган экенин .. .",  "ар бир", 

"бардык", "кээ бири", "жок");  

  көрсөтмөлөрдү түзүү, (жөнөкөй алгоритм) жазуу, аны 

ишке ашыруу.  

 

Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Мекен таануу окуу предметин окуунун натыйжасында,  сокур 

окуучулар табигый, коомдук обьектилер  жана кубулуштар 

бирдиктүү дүйнөнүн  бир бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө, 

системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат,  адам 

жана коом   жөнүндө  практикалык тажрыйбага багытталган   

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт,   дүйнөгө бирдиктүү көз 

карашта болушат.  

Сокур окуучулар   үйрөнөт:  

Адам жана табият :  

  тийип  кабыл алуу жана башка өзгөрүүсүз анализаторлорун 

пайдалануу аркылуу, жандуу жана жансыз жаратылыш 

объектилерин жана кубулуштарды тааный билүүнү;  

   берилген алгоритм негизинде   Жандуу жана жансыз 

жаратылыштын изилденген  объекттердин жана кубулуштардын 

сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөндү;  

   жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып,   изилденген 

объектилердин   жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

  чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.  

     керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол 

менен жасалган ар түрдүү маалыматтык   басылмаларды  
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(табигый илимдердин  сөздүгү,    карталар  атласы, өсүмдүктөр 

менен жаныбарларды  аныктоочу, анын ичинде компью тер 

каражаттарын) пайдаланууга;  

   кубулуштарды  түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин 

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус, 

карта, план);  

   Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү  

үчүн аларды пайдаланууга;  

   сергек жашоо   зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум 

эрежелерин сактоого;  жеке гигиенаны бекемдөө жана 

саламаттык сактоо үчүн адам денесинин түзүлүшү жана иштеши 

жөнүндө билимди пайдаланууга;    

   калган көрүүнүн  ролун жана аны коргоо маанисин түшүнүү;  

   практикалык иштерди   жүргүзүүдө алынган   маалыматтарды 

жазуу жана  иштеп чыгуу үчүн МКТ куралдарын  колдонууну 

(диктофон, микрофон ж.б.);  

Адам  жана коом :  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик   белгилерин 

рельефтүү жол менен жасалган куралдарды пайдалануу 

аркылуу таануу; борбордун жана райондун  белгилүү 

жерлерин сүрөттөө; дүйнөнүн рельефтүү  картасынан Кыргыз 

Республикасынын   табууну;  

    коомдук топтордогу   адамдардын карым-катнаш 

мамилелерине (үй-бүлө, курбулардын тобу, этникалык 

топтордун), ак ниеттүүлүк жана руханий, адеп -ахлактык 

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын 

ичинде алардын башка, адамдарга ой -сезимдерин, 
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боорукерлигин жана түшүнүү   мамилеси боюнча  адамдарга 

баа берүү.  

Музыка  

Музыканы  изилдөө натыйжасында, сокур окуучулардын 

сезимдик активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын  

негиздери калыптанат.  

Сокур  окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу 

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучулар музыкалык 

маданияттын негиздерин (анын ичинде, кыргыз музыкалык 

маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.   Алардын  музыка 

искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм табити 

жана кызыгуусу  өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды жана  

музыкалык чыгармаларга  өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт; 

театралдык жана музыкалык -пластикалык чыгармаларды жаратып 

жатканда, импровизация учурунда, үн жана хор чыгармаларын 

аткарууда музыкалык образдарды колдонуу  тажрыйбасына ээ 

болушат.  

Көркөм    искусство. Тифлографика.  

Сокур окуучуларда  көркөм искусствону  окуунун 

натыйжасында  көркөм искусствонун  адамдын жашоосуна, рухий 

жана адеп-ахлактык жактан  өнүгүүсүнө  ролу жөнүндө баштапкы 

түшүнүктөр калыптанат. Сокур  окуучуларда  көркөм 

чыгармачылык жана көркөм өнөр менен баарлашууга  муктаждык 

пайда  болот.  

  Тартуу үчүн куралдарда багыт  алуу жөндөмдүүлүгү  

жакшырат,  берилген тема жана эркин тема  боюнча  аппликация  

жасоо,    рельефтүү сүрөттө же пластилинде белгилүү бир теманын 
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оюн жана   түшүнүгүн ачып,  берилген тематика боюнча 

мейкиндикте жана түздүктө жөнөкөй композиция түзгөндү үйрөнөт.  

Дене тарбия  

Дене тарбия боюнча окутуунун натыйжасында сокур 

окуучуларда дене тарбиянын, кыймылдуу оюн дардын  ден 

соолугуна, окууга,  ишти жакшыртууга,   маанисин, денелик 

гармониялуу, адеп -ахлактык жана коомдук өнүгүүгө  көмөгүн 

түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын дене тарбия каражаттары  аркылуу 

өзүн-өзү жөнгө салуу боюнча алгачкы көндүмдөрү калыптанат.  

Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо, 

басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык 

сапаттары (күч, ылдамдык, чыдамкайлык, координация, 

ийкемдүүлүк, тең салмактуулук) калыптанат. Дене тарбия 

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузу лууларын алдын 

алууга жардам берет. Азиз -сокур окуучуларда  дене тарбия 

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы    калыптанат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   аймак  

Ылайыкташтырылган дене тарбия  

Окуучулар ден соолукка  бекемдетүүгө жана коргоого 

көнүгүүлөр, анын ичинде  калган көрүүнү сактоого багытталган 

көнүгүүлөр,    дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда  калган көрүүнү 

сарамжалдуу пайдаланууну керектиги жөнүндө билимдерди 

өздөштүрүшөт. Алардын негизги физикалык сапаттарын 

жакшыртууга болот,   физикалык ыкшоолук, туура б асышы жана 

келбети калыптанат.   ЫФДТ  сабактары эрксиз стереотиптешкен 

кыймылдарын  коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда   дене 

тарбия каражаттарын пайдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин   

тайманбас   алып жүрүү көндүмдөрү калыптанып, денелик 
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өнүгүүсүн  жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун  эсебинен 

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.  

Сабактар  врач -офтальмолог сунуштарыны менен каршы 

көрсөтүмдөрдүн негизинде, дене тарбия мугалими жана врача -

офтальмолог тарабынан  түзүлгөн жекече программасы менен  

өткөрүлөт.  Сабактар  коррекциялык багытта болушу керек.  

 Калган  көрүүнү, көрүп кабыл алууну коргоо жана 

өнүктүрүү  

Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

Сокур  окуучуларда  билим берүү уюмунда жашоонун    

коомдук жана турмуштук  чөйрөлөрү тууралуу баштапкы 

элестөөлөрүн калыптандыруу,  алардын мектептеги жашоосун   

жетиштүү ынгайлуу кылууга,   үй -бүлөлүк макамын жакшыртууга, 

байланыш чөйрөсүнүн жайылышына б илимдерин жана көндүмдөрүн 

байышына түрткү болот. Сокур окуучулар тегерегиндеги объекттер, 

адамдардын  мамилелери жөнүндө маалымат алышат,  бул аларга 

жашоодо өз ордун түзүүгө жардам берет.   

Сокур окуучулар  үйрөнөт:  

Жеке гигиена:  

  балдар менен кыздардын өзүн-өзү тейлөө көндүмдөрү, 

жеке гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;  

  коомдук жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелерин 

сактоого;  

  кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү 

тазалык  каражаттарын (самындын ар түрдүү сорттору, 

шампунь, тиш пастасы, щеткалар,   колдун кремдери, 



752 
 

тарактар, кол жууган щеткалар,  мочалкалар,   жүз 

аарчынын   түрлөрү);  

  саат пайдаланууга, убакытта  багыт алууга;  

  жеке тазалык каражаттарын колдонуу жана сактоону;  

  көздүн чарчоосун алдын алуу жана калган көрүүнү 

сарамжалдуу пайдалануу үчүн иш жүзүндө ар кандай 

жолдорду   колдонуу;   

Кийим:  

  Кийимдерди кийим бөлүктөрүн  атоону :  жака, жеңдери, 

чөнтөктөр, этеги, ийини,  текчелери, кур, ж.б.;  

  кийим оң жана тескери жактарын аныктоо; туура  

пайдалануу: мектеп кийими, үй кийими, спорт кийими, 

күнүмдүк, эс алуу, майрамдык кийим, жумуш кийими;  

  кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо: бүктөө, отургучка, 

илгичке илүү;  

  кийимдерин сактоо: сезондук пайдалануу боюнча 

жайгаштыруу; жыштыгы боюнча; жарашыгына жараша;  

  кийими сактоо үчүн зарыл болгон материалдарды, 

куралдарды колдонууга;  

  үтүк, ийне, төөнөгүч, кайчы менен иштөөдө   коопсуздук 

нускамасына ылайык  пайдаланууга;  

  көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.  

 

Бут кийим:  

  бут кийимди дайындоосу боюнча туура пайдалануу: үй 

үчүн, көчө  үчүн, спорттук, күнүмдүк, майрамдык; 

сезонго жараша: кышкы, жайкы, жазгы бут кийим;  

  бут кийимдин кандай материалдан жасалганын аныктоо: 

тери, кийиз, резина, токулган (кездеме);  
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  бут кийимге кам көрүүгө: жууп, ным бут кийимди 

кургатуу, тазалоого;  

  бут кийим пайдалануу    жана сактоо боюнча буюмдарды 

колдонууга;  

  бут кийимдерди атайын орундарга  сарамжалдуу 

жайгаштыруу жолу.  

Турак-жай:  

  мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгисин атоого;  

  эмеректин аттарын жана анын бөлүктөрүн   атоону;  

  үйгө    коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;  

  үйдү   тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;  

  үйгө  жарык берүүнүн ченемдерин сактоону;  

  тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды 

сактоо ыкмаларын  колдонууну;  

  бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;  

  бөлмө өсүмдүктөрүн кам көрүү боюнча гигиеналык 

талаптарды жана коопсуздук эрежелерин сактоого;  

  сакталган анализаторлорду  коомдук -турмуштук багыт 

алууда колдонуу;  

  турмуш-тиричилик буюмдарын коопсуздук эрежелерин 

сактоо менен колдонуу.  

Тамактануу:  

  Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы 

келбети боюнча айырмалай билүү;  

  Нукура таза   тамак -ашты  айырмалай билүү;  

  жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;  
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  азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, 

мөмө-жемиштерди чыгарганды,    суюк азыктарды  

куйганды, ж.б.;  

  кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөөдө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;  

  жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак 

суу куюу;  

  таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;  

  дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.  

Транспорт:  

   транспорт каражаттарын таануу;  

    Жүргүнчү  ташуучу   транспортту  пайдалануу;  

   Жүргүнчү  ташуучу унаа  аялдамаларынын мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү боюнча  табууга;  

   транспорт каражаттарынын номерлерин жайгаштыруу  

орундарын табуу (көрүүсү  калган   сокур балдар үчүн);  

    Жүргүнчү  билеттерин сатып алууну,  жүргүнчү   

документтери  менен иш алып барууну;  

  коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  кепте сүйлөө  этикеттин пайдаланууну.  

 

Жүрүм-турум маданияты:  

  күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  
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  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонууга 

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

  курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылууга;  

  театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;  

  дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап 

алууга укуктуу;  

  токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;  

  белектерди тандоого.  

Медициналык жардам көрсөтүү :  

  дары каражаттарын врачтын дайындоосу боюнча гана 

колдонууга,   дары кутучада дары сактоо эрежелерин сактоого;  

  термометрди пайдаланууга;  

  көрүүнү  оптикалык коррекциялоо  каражаттарына    кам 

көрүүгө (көрүүсү калган  сокур балдарга);  

  көз  үчүн, көрүү чарчоосун   алып салуу үчүн (көрүүсү калган  

сокур балдарга) же алдын алуу үчүн гимнастикалык 

комплекстер жүзөгө ашырууну;  

  ар түрдүү тейлөө кызматтарга,   кызмат мекемелерине  

кайрылууну.  

Сатуу мекемелери:  

  дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүнд ө;  

  соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу;  

  соода түйүндөрүнүн   көрсөткүчтөрүн таба билүү;  

  дүкөн режимин билүү;  

  дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу;  

  соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү;  
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  сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;  

  сатып алуучунун сүйлөө этикеттин пайдалануу;  

  акча банкнотторун пайдалануу.  

Сокур окуучулар таякчаны колдонуунун ар түрдүү ыкмалары, 

методдору  жана техникалары  менен   таанышышат. Алар багыт 

алуудагы башка техникалык каражаттар жөнүндө баштапкы 

элестөөлөр, ошондой эле, "карта -план"жана "карта жол" жөнүндөгү 

баштапкы элестөөлөр калыптанат.  Сокур  окуучулар аларды түзүү 

боюнча  алгачкы көндүмдөргө ээ болушат. Окуучулар  сүйлөө 

этикеттин эрежелерин сактоо менен    ар кандай жагдайларда 

тааныш жана бейтааныш адамдарга жардам сурап  кайрылууну 

үйрөнүшөт.  

Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу:  

  Көргөн курдаштары жана чоӊ кишилер   менен бирге 

кыймылдоодо   туура  калыпты сактоого;  

  мектептин   бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө,  тепкичтен түшүүдө 

жана чыгууда   курдаштары жана /  же чоӊ кишилер  менен 

чогуу кыймылдаганды;  

  таякты пайдаланып бөтөн  мейкиндикте   аны коштоп жүргөн 

адам  менен жол жүргөндү;  

  тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан  жардам 

сурап кайрылуу;  

  мектеп  класстарынан, мектеп имаратынан   таяк менен 

жүргөндү.  

Тийип сезүү жана майда моториканы  өнүктүрүү  

"  Тийип сезүү жана майда моториканы  өнүктүрүү"курсун 

изилдөө натыйжасында сокур  окуучулардын, колунун түзүлүшү 

жана билим алууда,   дүйнөнү таануда анын мүмкүнчүлүктөрүн 

пайдалануу жөнүндө жалпы түшүнүк калыптанат. Окуучулардын  
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изилдөө иш аракеттерин жакшыртууга керектүү манжаларынын 

жана  колдорунун   так макулдашылган кыймылдары    өнүгөт.  

Сокур окуучулар  үйрөнөт:  

Сокурлардын  жашоосунда тийип сезүүнүн ролу:  

  курчап турган дүйнөнү, объекттерди жана кубулуштарды 

таанууну өнүктүрүү үчүн тийип сезүүнүн маанилүүлүгүн 

түшүнүүгө;  

  активдүүлүктү жана зээндүүлүктү өнүктүрүү үчүн тийип 

сезүүнүн маанилүүлүгүн түшүнүүгө;  

  тийип сезүүнүн жашоо ишмердүүлүгү үчүн  ролун түшүнүшөт.  

Колдордун  түзүмү жана   мүмкүнчүлүктөрү тууралуу 

элестөөлөрүн калыптандыруу:  

  билек жана манжалар менен ар кандай кыймылдарды  аткаруу, 

колду чиелеништирүү;  

  рационалдуу изилдөө иш -аракеттерди жүзөгө ашыруу;  

  тийип сезүү аркылуу кабыл алуунун  жолдору жана ыкмаларын 

өздөштүрүү ;  

   предмет-мейкиндик чөйрөнү  өздөштүрүү.  

Тийип сезүү аркылуу сенсордук эталондорду изилдөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу :  

  Тийип сезүү аркылуу ар түрдүү  рельефтер менен аткарылган 

сенсордук эталондорду изилдөө  (көлөмдүк, жалпак) алардын 

сүрөтүн окуу;  

  чекит,  сызык, геометриялык фигураларды таанып, атын  атоо 

(үч бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек, шар).  

Предметтердин тийип сезүү  белгилери жана фактурасы жөнүндө 

элестөөлөрдү түзүү:  
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  буюмдардын негизги тийүү касиеттери жана белгилери, 

ошондой эле кыртыш  мүнөзү боюнча,   таануу жана аларды   

бөлүүү;  

  дүйнөнүн объектилерин алардын өзгөчөлүктөрү, касиеттери 

жана фактурасына  ылайык айырмалоо жолдорун.  

Буюмдардын  көлөмү  тууралуу элестөөлөрүн калыптандыруу:  

  тийип сезүү аркылуу ар түрдүү өлчөмдөгү б уюмдарды 

текшерүү жана салыштыруу;  

  тийип сезүү көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен буюмдарды 

текшерүү жүргүзүү (алакан, манжалары  ж.б.);  

Жөнөкөй жана татаал формадагы буюмдарды сезип 

кабылдоосун өнүктүрүү:  

  жөнөкөй буюмдарды тийип сезүү аркылуу изилдеп, 

сенсордук эталондорго байланыштыруу;  

  реалдуу объекттерди  алардын рельефтүү сүрөттөрү менен   

байланыштыруу;  

 Тийип сезүүнү   колдонуп  микротүздүктө багыт алууну өнүктүрүү:  

  тийип сезүүнүн колдонуп микротүздүктүн чегин, ортосун,   

(барак, стол) бөлүп,  тийип сезүүнүн  ыкмаларын колдонуу 

менен  горизонталдын /   вертикалдын  ортосун таап,   

жактардын  паралелин  байланыштыруу;  

  тифлотехникалык каражаттарды пайдалануу.  

Тийип сезүүнү  адам жөнүндө элестөөлөрүн калыптандырууда 

колдонуу:  

  өзүн  коом мүчөсү катары сезүүдө адам жөнүндө 

элестөөлөрүн  пайдалануу;  

  курдаштары жана кишилер менен пикир алышууда,  

таанышууда тийип сезүү   ыкмаларын  колдонуу.  

Предметтик жыйынтыктар  
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Билим берүү  багыты:  Филология  

Кыргыз /  орус тили  

  "Кыргыз /  орус тили" предметин окуунун нат ыйжасында азиз-

сокур окуучулар  тилди адамдын бааарлашуусунун негизги 

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.  

Кыргыз /  орус тили (эне тили) изилдөө сокур окучулардын эне 

тилиндеги жаңы окуу материалына,  тил маселесин чечүүнүн 

жолдору менен окуу, таанып билүү  кызыкчылыгы пайда болот. 

Окуучулар тил ченемдерине жана эне тилинде сүйлөө   этикеттинин 

эрежелери  жөнүндө алгачкы түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу 

шартында максат, милдеттер, каражаттарда багыт алууга 

үйрөнүшөт, коммуникативдик милдеттерди    чечүү үчүн тиешелүү 

тилдик каражаттарды  ийгиликтүү тандоого  үйрөнүшөт.  

  Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы  жана тийип 

сезүү  жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт 

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган   сокур окуучулар үч үн),  

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү  калыптанат (жумуш 

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) ,  кыймылдардын 

макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө 

тийип сезүү  жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар жаратылыш 

объекттерин жана алардын моделдерин  рельефтүү сүрөттөр менен 

байланыштыруу  жөндөмүнө ээ болушат.  

   Сокур окуучулар чекиттик -рельефтүү Брайл арибин  

колдонуу көндүмдөрүнө жана жазуу ыктарын ээ болушат.    Бир  

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөнд ү   ү

 йрөнүшөт:   жазуудагы бир абалы,   окуудагы башка экинчи 

абалы.   Жазуу  ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун  ачпастан 

жазылган текстти окуу  жөндөмү түзүлөт. Сокур окуучулар    

Гебольд системасы менен жалпак жазууну үйрөнүшөт.  
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Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:   

 Фонетика жана графика :  тамга жана тыбышты 

айырмалаганды; тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр;  жумшак жана каткалаң   үнсүздөр, жумшак 

жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш 

эмес тыбыштар, алфавит боюнча тамгалардын кезегин билише т;     

Сөздөрдү  дидактикалык материалдын жардамы менен жана 

жардамсыз фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо.. 

Тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн, фонетикалык -

графикалык аныктоо.       

Орфоэпия :  кепте, сүйлөм менен сөздүк, логикалык 

(семантикалык) жана эмоционалдык басымды колдонууну, азыркы 

адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз калыптандыруу 

милдетин пайдаланууну; кепте адабий эне тилинин сүйлөө 

ченемдерин колдонууну (орфоэпиялык, лексикалык, 

грамматикалык) жана сүйлөө этикеттин эрежелерин; 

орфографиялык жана орфоэпиялык  тыбыш айтууну   айырмалоо; 

сөзгө  басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан учурда 

туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби, сөздүк), же 

мугалим, классташтары жана ата -энесинен жардам суроо.  

Сөздөр курамы (морфемика) өзгөргөн жана өзгөрбөгөн сөздү 

айырмалай билүү; байланыштуу (тектеш) сөздөр  жана сөз 

формаларын айырмалоо; сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба 

билүү; дидактикалык материалдарды колдонуп жана колдонбой  

сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.  

 

Лексика. Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо; 

тексттеги сөздүн маанисин  мугалимдин жардамы менен жана 
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жардамысыз аныктоо; сүйлөм түзүүдө  мааниси боюнча окшош 

жана карама-каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди   

тандоо; тексттеги сөздүн  түз жана каймана маанисин колдонуу; 

тексттеги сөздөрдү колдонууга туура баа берүү; байланыш 

маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген  бир катар сөздөрдөн 

тандап алуу;  

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө маалымат: зат атоочтун 

грамматикалык белгилерин аныктоо -саны, жөндөмөсү. Сын 

атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны, 

жөндөмөсү. Этиштин грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - 

саны, чагы,жагы; ат атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн 

аныктоо-саны, жагы; сын атооч, зат атооч, этишти морфологиялык 

талдоо  жүргүзүү.  

Синтаксис :    Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу; максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр;  ойго 

эмоционалдык түс (интонация) берүү;   сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү   баса белгилөө;      сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч 

мүчөлөрүн табуу (түрлөрүнө бөлбөстөн); Сүйлөмдүн бир өӊчөй 

мүчөлөрүн бөлүү; жөнөкөй сүйлөмдү синтаксистик талдоо   Татаал 

сүйлөмдөр менен таанышуу,  эки  жөнөкөй   сүйлөмдөн турган 

сүйлөмдөр. Жөнөкөй  жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы 

айырма.    

Орфография  жана пунктуация .  Туура жазуу эрежелерин колдонуу : 

окуу  китептин жазуу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура 
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жазууну  аныктоо; Брайл  ариби менен  окуу китебинен же 

карточкадан тексттен  30 -40  сөздү туура   көчүрүп жазуу;  

oрфограмма жана тыныш белгилерин камтыган жөнөкөй сүйлөмдөн  

Брайл шрифти менен 60 -70 сөз көлөмүндө текст жазуу; жалпак 

текст менен жазылган айрым сөздөрдү жана кыска сүйлөмдөрдү 

жазма тамгалар менен  жазуу,   басма   тамгалар менен  чоң 

тексттерди (20 сөзгө  чейин) жазуу - сакталган көрүүсү менен сокур 

окуучулары үчүн; жазма тамга менен чакан текстти, тамгаларды, 

сүйлөмдөрдү басма арип менен жазуу  (сокур окуучулар үчүн 

Гебольд системасындагы  басма арип менен );  

 Өзүнүн  жана сунуш кылынган текстти текшерүү, 

орфографиялык жана тыныш  белгилери боюнча каталарды таап, 

оӊдоо;    каталарды кайталабаш үчүн,  каталарды себе птерин 

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо; жалпак 

арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;  

"Сөз өстүрүү": күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу 

ченемдерин жана  сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу 

көндүмдөрүн,  репликаларга  жооп берүү, маекти улап кетүү)  

сактоо, уккан же окуган тексттин  мазмунуна ,  өзүнүн пикирин 

аныктоо жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү; өз алдынча  

текстти атоо; тексттин  темасын  жана анын бөлүктөрүн аныктоо; 

тексттин планын иштеп чыгуу; тексттин баяндамасын  мугалим  

жана өз алдынча түзгөн план боюнча  кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн 

ашык эмес);  окулган текстти конкреттештирүү үчүн пайдаланылган 

рельефтүү  же  түркүн түстүү   окуя - сүрөттүн  түшүндүрмөсүн 

түзүү (сакталган көрүүсү  бар азиз -сокур  окуучулар үчүн);   

каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун өзгөчө 

кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди түзүү; 

элементардык текст -далил аргументтерин түзүү;   текстти  
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кененирээк, кыскача же тандап  айтып берүү; башка адамдын 

атынан  текстти  айтып берүү;  окуучунун жашоосуна жакын  (анын 

жашоосу тууралуу кызыктуу окуя, сүйүктүү иш жана башкалар )   

маселелер боюнча кептин ар кандай түрлөрүн колдонуу менен 

оозеки билдирүүлөрдү жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой 

жүгүртүү; тартиби  бузулган  сүйлөмдөрү  бар текстти  талдоо жана 

оңдоо,   тексттен мааниси кеткен жерлерди   табуу;  

Окуу.  

Сокур окуучулар Л. Брайлдын  арибин колдонуп окуп техникасын 

өздөштүрүшөт.  Окуучуларда  Брайл   арибин колдонуп системалуу 

окуу зарылдыгы  калыптанат. Алар адабий чыгармаларды окууга  

кызыгуусу пайда болот, бул алардын  жашоодо өз ордун түзүү,  сөз 

байлыгын арттыруу, кругозорун кеңейтүү үчүн   жардам  болот .  

Башталгыч  мектепти  аяктоо учуруна карата азиз - сокур окуучулар 

андан ары окутуу үчүн даяр    абалда, ал ардын  окурмандык 

компетенттүүлүгү,   жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине 

жетет (үн чыгарып жана  ичинен окуу техникасын, окуп жана угуп  

түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт ,  текст талдоонун башталгыч 

ыкмаларын үйрөнүшөт).  

  Алардын адабиятты өз кызыкчылыгына жараша тандай билүүнү,  

маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну  үйрөнүшөт. 

Алар  өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, сабаттуу  окурман 

катары сезишет.  

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,  ар кандай  

коммуникативдүү жагдайларда диалог  жүргүзүүнү,    балдар 

адабиятынын  уккан (окуган) чыгармаларын  талкуулоого 

катышууну  үйрөнүшөт.  Алар балдар  чыгармалары  тууралуу 
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жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү  түзүшөт, (каармандар, окуялар), 

планга жараша тексттин мазмунун оозеки  бере а лышат, ой 

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди 

түзүшөт. Сокур окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды 

жатка (окуп)  айтып үйрөнүшөт.    

"Окуу"  сабагын изилдөөнүн натыйжасында, азиз -сокур 

окуучулардын кептик деңгээли  өнүгөт.   Алард ын сезүү 

кабылдоосундагы  чектөөлөр менен курчап турган дүйнө 

объекттери жана  кубулуштары  жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз 

топтолушуна байланышкан таанып -билүү ишмердүүлүгүндөгү 

өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот.  Сокур окуучулар Л. Брайлдын  

арибин колдонуу менен атайын каражаттар: чоңойтулган алты 

чекит,  кош  Брайл пеналын,  түздөн -түз окуу приборун,  магниттик 

жана чачырама  тамгаларды аркылуу окуу техникасын 

өздөштүрүшөт.  

 Сокур окуучулар  окуу китебинде  жайгаштырылган 

чыгармаларга  рельефтүү сүрөттөрдү   кабыл алганды  жана 

түшүнгөндү үйрөнүшөт, бул  алардын    кепти тактоочу туйма 

кабылдоосун жана предметтик элестөөлөрүн коррекциялоого жол 

түзөт.  Окуунун  ылдамдыгын жана сапатын  жогорулатыш үчүн,  

алар окуунун жүрүшүндө Брайл тамгаларын тез таанууну к амсыз 

кылчу,  колун туура жылдыруу  ыкмаларын өздөштүрүшөт.  

Сокур окуучу үйрөнөт:  

   максатын эске алуу менен окууну эстетикалык, адеп -ахлактык, 

таанып-билүү тажрыйбанын булагы катары кабыл алганды;  

   тааныш эмес текстти үн чыгарып, түшүнүп туура жана көркөм 

окуганды (окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз)  жана "ичинен" (окуу 

темпи - минутасына 75 -90-100 сөз);  
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  Рельефтүү-чекиттик Л.Брайл шрифти  менен басылган жаш 

курагына жеткиликтүү прозалык адабиятты үн чы гарып көркөм 

окуганды;  

   поэтикалык чыгармаларды  жатка көркөм окуганды (башталгыч 

мектепте окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон  кийин 

(адабий тексттер гана) билүүнү;  

  жалпак арип менен  басылып чыккан же үндөштүрүлгөн 

китептерди укканды;  

  балдар  адабиятынын    жана   илимий -популярдуу тексттердин 

мазмунунда багыт алууга, алардын маанисин түшүнүүгө (угуп 

жаткан учурда, үн чыгарып жана "ичинен"окуганда):  

  чыгарманын негизги оюн жана каармандардын негизги оюн  

аныктаганды; негизги окуяларды жана алардын  тизмегин жана өз 

ара байланышын аныктаганды түзүү;  

  тексттеги негизги ойду берүү менен, текстти атаганды;  

  текстте берилген керектүү маалыматты  (конкреттүү маалымат, 

далилдер, сүрөттөлүштөрдү) таап; чыгарманын мазмуну боюнча 

суроолорду берип, аларга текст боюнча тастыктоочу мисалдарды 

келтирүү менен жооп бергенди;  

  окуу китебиндеги  сөздүктү башка маалыматтык адабиятты 

колдонуу менен   жагдайга таянып сөздүн маанисин 

түшүндүргөндү;  

  тексттин мазмунунун негизинде жөнөкөй корутунду чыгарганды; 

текстти анын жанрдык, түзүлүштүк, тил өзгөчөлүктөрүнө таянып 

чечмелөө;  

  тексттин мазмунунун негизинде текстте түздөн -түз көрсөтүлгөн 

байланыштарды, мамилелерди,  мисалы, каармандардын иштерин 

түшүндүрүү;  
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  окуган/ уккан  тексттин өзгөчөлүгүн эске алуу менен мазмунун  

айтып берүү (толук, кыска же тандап);  

  өз  тажрыйбасынын негизинде окуган же уккан текстти 

талкуулоого катышканды   (суроолорду берип, оюн жана өз ой -

пикирин айтып далилдөө, кеп этикетин жана топто иштөө 

эрежелерин  сактоо менен).  

  осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной  тематике 

или по собственному желанию;  

  китепканадан өз  каалосу менен же берилген темага  китептерди 

тандоону жүзөгө ашырууга;  

  сокур балдар үчүн китептерди өз алдынча  окуганды;  

  окуган китептердин тизмесин жүргүзгөндү, анын ичинде окуу 

чөйрөсүн  пландаштыруу;  

  ырды  прозалык тексттен   практикалык деңгээлде  айырмалай 

билүү,  прозалык тексттен жана  ырлардан   мисал келтирүү;  

  ар түрдүү жанрдагы көркөм чыгармаларды (аӊгеме, тамсил, 

жомок, табышмак,  макал -ылакаптар)   айырмалай билүү, бул 

чыгармалардан  мисал келтирүү;  

  жомок жана табышмак жанрында аналогия боюнча өз алдынча  

текст түзүү; тексттин   башталышын, аягын  окуялар менен 

толуктап,   калыбына келтирүү;  

  жеке тажрыйбанын негизинде оозеки аӊгеме түзүү;  

  коммуникативдик милдетти   эске алуу менен окулган 

чыгарманын негизинде оозеки окуя  түзүү  (ар түрдүү багыттар 

боюнча);  

  окулган көркөм чыгарманын негизинде сценарийин түзүү жана  

сахналаштыруу үчүн   балдар тобунда иштөө.  
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 ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ 

БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ   

(ВАРИАНТ  1.2.)  

3.1. Максаттуу бөлүм  

3.1.1. Түшүндүрмө кат  

Инклюзивдик мектепте окуган Азиз -сокур окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке 

ашыруу максаты  —   Азиз-сокур окуучулардын жыйынтык 

жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү стандартында 

аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга ылайык,  жалпы   

билим берүүчү  мектепте окуган  бул категориядагы балдардын  

өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске алуу менен,  сапаттуу 

билим алуусун  узартылган убакытта камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.      

ББ Уюм тарабынан Азиз-сокур окуучулар үчүн   БЖББ БЫББП  

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга 

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:  

  Азиз-сокур окуучулардын  жалпы маданиятын калыптандыруу, 

жарандык, социалдык, инсандык жана интеллектуалдык 

өнүктүрүү,  чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, 

достук жана жеткиликтүү билим берүү чөйрөсүндө сокур 

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;  атайын билим алуу 

муктаждыктары менен   аныкталган азиз - сокур окуучулар  
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өздөштүрүүгө  пландаштырылган, билим, көндүм, ыктарды,  

компетенцияларды   алардын психофизикалык  өзгөчөлүктөрүн  

эске алуу менен камсыз кылуу;  

  Азиз-сокур окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү 

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо, 

коммуникативдик, кыймылдык, инсандык, жеке өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту 

камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга, анын касиет -сапаттарынын, айырмалуулугун, 

жекечелигин, кайталангыстыгын сактоо менен инсандык 

өнүктүрүү;  

  азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө 

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү;  

  ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө азиз -сокур окуучулардын 

таанып-билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну 

камсыз кылуучу түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке 

ашыруу,     алардын физикалык жана психикалык ден соолугун 

сактоо жана колдоо, экинчи бузулууларды алдын алуу жана 

тууралоо, коомдук көнүктүрүү жана коомго аралашууну 

оптималдаштыруу;  

  клуб,  секция,  студия жана кружок системасын колдонуу, 

коомдук пайдалуу иштерин жүргүзүү аркылуу азиз -сокур 

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды, 

илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук-изилдөөчүлүк, 

спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;  
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  Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  

  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур 

окуучулардын  коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)  

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк 

өнүгүүсүндө  окуу-тарбия процессинде  билим берүү 

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн  колдонуу;  

  азиз-сокур окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктө  өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын 

ишке ашырууда өз алдынчалуулук  жана активдүүлүк   

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;   

  азиз-сокур окуучуларга мектептик жана мектептен тышкары 

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга 

жана  өзгөртүүгө шарт  түзүү.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн жалпы башталгыч билим 

ылайыкталган негизги билим берүү программаларын түзүү 

принциптери жана  мамилелери "Жалпы жоболор" бөлүгүндө  

көрсөтүлгөн.  

Азиз -сокур окуучулардын башталгыч билим берүү   боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын жалпы мүнөздөмөсү.  

Вариант 3.2. азиз -сокур окуучу  окутууну  аяктаган учурга 

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине тийиштүү, билимди жалпы 

билим берүүчү  мектепте алат деп болжолдойт.  
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Бул  вариант    окутуунун мөөнөттөрүн   узартылышын    

болжолдойт: 5 жыл  (1 -5 класс)  (1 -классты кайталап окутуу).  

Бул вариант  азиз -сокур окуучуну бир кыйла татаал коомдук 

чөйрөгө пландуу түрдө киргизүүнү камтыйт;  рельефтүү -чекиттик 

Л. Брайл  арибин колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу,  таанып 

билүү кызыкчылыктарын, таанып билүү  активдүүлүгүн 

калыптандыруу;  баарлашуунун кептик жана кептик эмес 

каражаттарын колдонуу ыктарын кеӊейтүү; социалдык 

активдүүлүгүн калыптандыруу.  

Окуучулардын билим берүү өзгөчөлүктөрүн ишке ашыруу үчүн  

жана азиз-сокур окуучулардын  ар түрдүү  социалдык сфераларда 

атайын  чөйрөнү  уюштуруу милдеттүү  болуп саналат;  

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймакты киргизүү,    тийип  сезүүнү 

өнүктүрүүгө  көӊүл бурууну максаттуу күчөтүүнүн,   предметтик 

элестөөлөрүн, коммуникативдик көндүмдөрүн  микро жана 

макромейкиндикте багыт алуу ыктарын өнү ктүрүүнүн негизинде 

окутуунун  негизги мазмунун өзгөчө  түзүмдөштүрүү,  о.э. таанып 

билүү жана окуу ишмердүүлүгүн   уюштуруу үчүн  атайын 

ыкмаларды колдонуу;  көрүү жана сезүү  жүктөрүнүн  регламентин  

сактоо  (көрүүсү  сакталган  азиз -сокур окуучулар үчүн);  жарык 

режимин сактоо  боюнча офтальмологиялык -гигиеналык  

сунуштарды ишке ашыруу (жарыкты сезүүсү жана  көрүүсү  

сакталган  азиз-сокур окуучулар үчүн); көрүү  жана тийип  сезүү 

чыӊалуусун   чечүүгө  багытталган  ыкмаларды колдонуу; көрүү, 

угуу жана тийип  сезүү жүктөрүн сарамжалдуу алмаштыруу; 

(көрүүсү  сакталган  азиз -сокур окуучулар үчүн); физикалык иш 

аткаруу тартибин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен); 

көрсөтмө окуу материалдарынын түшүнүктүү  болушу үчүн дароо 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү   менен камсыз кылуу (көрүү жана тийип 
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сезүү  сезиминин жардамы менен);   жыйынтыктоо иштерин 

аткарууда сокур окуучуларга тексттик жана сүрөт 

материалдарынын керектиги (алардын муктаждыгына жараша),   

ишти аткаруу   үчүн көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден соол ук 

мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга   белгиленген убакытка   

салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .  

Азиз -сокур окуучуларга психологиялык -педагогикалык мүнөздөмө 

(2-бөлүктү  караӊыз) 

Сокур психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген окуучулардын 

башталгыч билим берүү  программаларын дифференциациялоо 

психикалык  өнүгүүсүнүн түзүмүнө  жана мүнөзүнө жараша  

түзүлүшү керек. Психикалык өнүгүүнүн артта калуусунун 

варианттарын айырмалоо жана  билим берүү  программаларынын 

варианттарын сунуштоо ПМПКга жүктөлөт.   били м берүү 

программасын  сунуштоо үчүн   (вариант 3.2) даярдоого жалпы 

багыттар төмөнкүдөй  болушу  мүмкүн.  

  Башталгыч билим берүү   боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы  (вариант 3.2.) өнүгүү 

деӊгээли  жаш курак ченеминен төмөндүгү  менен мүнөздөлгөн 

азиз- сокур окуучуларга даректелген,    өнүгүүнүн  артта калуусу   

айрым  эле жергиликтүү функцияларда же  жалпы өнүгүүдө 

көрүнүшү мүмкүн (таанып -билүү иш-аракетинин калыптануусунун 

ритми жайыраак же текши эмес),  болушу мүмкүн. Көрүп  кабыл 

алуу,  эске тутуу, көӊүл буруу   жана башка  таанып -билүү  

процесстеринин,  акыл иш  жөндөмдүүлүгүнүн жана  

ишмердүүлүгүнүн максаттуу багыттуулугунун бузулуулары,  

мектеп ченемдерин өздөштүрүүгө жана мектепке көнүүгө 

тоскоолдук кылуучу бузулуулар белгиленет.    Өзүн -өзү кармай 
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билүү, жүрүм-турумун жана ишмердүүлүгүн өзүн -өзү жөнгө салуу, 

эреже катары жетишсиз калыптанган. Мотивация  

канааттандырарлык, бирок  ошол эле учурда  эмоционалдык 

абалдын актуалдуулугуна,  ишмердүүлүктүн татаалдык деӊгээлине 

жана  жекече жагымдуулугуна көз каранды болуп, туруксуздугу 

менен мүнөздөлөт.    

Көрбөгөн окуучулардын атайын билим алуу   

муктаждыктары.  

 Көрбөгөн окуучулардын атайын билим алуу  

муктаждыктарынын структурасы, бир жагынан, ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген бардык окуучулар үчүн мүнөздүү 

атайын билим алуу муктаждыктарын, экинчи жагынан сокур 

окуучулар үчүн гана  мүнөздүү муктаждыктарын камтыйт.  

Психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген  (Акыл эси жеӊил артта 

калган азиз окуучулар)  сокур балдардын  билим алуусунун 

өзгөчө       муктаждыктары  

Башталгыч билим берүү   боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүп жаткан  

Акыл эси жеӊил артта калган азиз окуучулар  сокур окуучулардын  

билим алуусунун өзгөчө      муктаждыктарына төмөнкүлөр к ирет:     

  Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген (Акыл эси жеӊил артта 

калган азиз окуучулар) балдардын борбордук нерв 

системасынын (БНС) функционалдык абалын жана психикалык 

процесстердин нейродинамикасын (тез алсыроо, иштөө 

жөндөмдүүлүгүнүн  төмөндүгү, жалпы тонустун ылдыйлыгы ж. 

б.)  эске алуу менен өзгөчө мейкиндикти жана убакытты 

уюштуруу билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;  
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  БЖБ ББЫПты өздөштүрүү убактысын 5 жылга чейин узартуу;  

  окуу сааттарынын саны жана тиешелүү техникаларды жана 

технологияларды пайдалануу, айрым предметтик облустардын  

мазмунун кеңейүү /  азайтуу аркылуу окуу жараянын 

уюштурууга ийкемдүү өзгөрүүлөрдү киргизүү;  

    билим берүү процессинде чечилүүчү окуу жана таанып -билүү 

маселеринин системасын жөнөкөйлөтүү;  

  окуу  жараянын психикалык   өнүгүүсү к ечеӊдеген  (Акыл эси 

жеӊил артта калган азиз окуучулар) окуучулардын билим, 

көндүм, ыктарын өздөштүрүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен 

уюштуруу (материалды «кадам артынан» көрсөтүү, 

мугалимдин ченем жардамы,  окуучунун жалпы өнүктүрүүгө, 

ошондой эле жеке кемчиликтеринин ордун толтурууга көмөк  

кылуучу атайын методдору, ыкмалары жана каражаттарды 

пайдалануу);  

  билим берүүнүн мазмунун көрсөтмө - натыйжалуу мүнөзү;  

   психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (Акыл эси жеӊил артта 

калган азиз окуучулар) окуучулардын таанып-билүү иш-

аракетин өнүктүрүү алардын бузулууларын ордун толтуруу 

(компенсация), алдын алуу,  түзөтүүнүн  негизи катары;    

   окуучулардын окуу-таанып-билүү ишмердигинин 

калыптануусун, окуу тапшырмаларды өз алдынча аткаруу 

деӊгээлине жетүүгө чейин үзгүлтүксүз  контролдоо;  

   өздөштүргөн  билимдер менен ээ болгон көндүмдөрдүн   

контекстин түшүнүү, бекемдөө жана жакшыртуу үчүн 

туруктуу жардам;  

  түзүлгөн жаңы кырдаалдарга өз  билимдерин жана 

көндүмдөрүн «которууга»атайын окутуу;  
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  коомдо кабылданган жүрүм -турум ченемдерин жана 

өздөштүрүлгөн билимдердин, көндүмдөрдүн дайыма 

такталышынын зарылдыгы;  

  таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,  курчап 

турган предметтик жана коомдук дүйнөгө   кызыгууга   максат 

жана   дем берүү;  

  туура жүрүм-турумга жана иш -аракетке дем берүүчү жалаӊ 

гана оң каражаттарды пайдалануу;  

   борбордук нерв системасынын ишин жакшыртууга жана 

жүрүм-турумду коррекциялоого багытталган,   тийиштүү 

дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,  

ошондой эле эмоционалдык өнүгүүнүн жетишсиздиги нин 

ордун толтурууга жана жүрүм -турумдук, таанып -билүүсүн 

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар 

тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;  

  өз  иш-аракетин уюштурууга жана туш келген 

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,   жардамды талап кылуу жана 

пайдалануу ыктарын калыптандырууга    багытталган атайын 

психо коррекциялык жардам;  

   социалдык контакттардын чегин максималдуу кеӊейтүү,  

коомдо бекитилген жүрүм -турумдун көндүмдөрүн 

калыптандыруу, иштиктүү диалог жана кызматташтык 

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй-бүлө, курдаштары 

менен) баарлашуу каражаттарын өнүктүрүү жана 

калыптандыруу;  

   үй-бүлөө жана билим берүү уюмунун өз ара 

аракеттенишүүсүн камсыз кылуу (ата -энеси менен 

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү абалда, адеп -
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ахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй -

бүлө ресурстарынын көбөйүшү). өзгөрүүсүз 

анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)  аркылуу 

сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-аракети 

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  

  көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо 

үчүн  окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;  

    көрүү сезими сакталган сокур балдарды окутууда, 

тарбиялоодо: калган   көрүү диагнозун (негизги жана 

кошумча), жаш курагын жана көрүү жөндөмдүүлүгүн 

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын аба лы,  

оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу 

көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык 

жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен 

сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш 

курагын  жана көрүүсүн  жоготуу убакытын, тийүү жана 

физикалык иш режимин;  
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  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   сокур окуучулардын окуу ишинин темпин 

эске алуу менен; сабак   структурасына   даярдоочу 

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи 

дефектилерди  алдын алуу жана коррекциялоого   багытталган 

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыру у;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

  кептин вербализм  жана формализмин алдын алуу жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  

  сокур окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы) өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  

  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктүрүү жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекциялоо үчүн 

шарттарды түзүү;  
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  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  

  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм -турумдагы 

бузулууларды    алдын алуу .  

 

3.2.1. Азиз-сокур  окуучулардын жалпы башталгыч билим 

берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим 

берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары   

Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасы   (мындан ары - БЖБ БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжаларына талаптар   мамлекеттик 

билим берүү стандартынын башталгыч  билим берүүнүн    

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет  

.  Азиз-сокур окуучулардын БЖБ БЫББП  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары инсандык, метапредметтик, 

предметтик талаптарды    окуучулардын негизги   өздөштүрүү  

максаттарын, жаш курак өзгөчөлүктөрүн   жана баалоо системасына 

коюлган  талаптарды эске алуу менен аларды конкреттештирип 

натыйжаларды такташы керек.    

 Инсандык  жыйынтыктар  төмөнкүлөрдү         чагылыдырууга 

милдеттүү:  

  окутуудагы    өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сезүүсүн 

калыптандыруу;  

  өзүлөрүнүн  күчтүү жана алсыз жактарын көрүп, өздөрүн 

сыйлоого жана ийгиликке ишенүүгө жөндөмдүү;  
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  окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу  

ишмердүүлүгүнө жаңы мазмунуна жана жана көйгөйлөрдү 

чечүүдө жаңы  ыкмаларга кызыгууну калыптандыруу;  

  жаңы билим жана көндүмдөргө ээ болуу, натыйжаларга 

жетишүүгө түрткү түзүү;  

   билим берүү  процессинин мазмундук учурларына багыт 

алуусу;  

  өз  шыктарын жакшыртып,     "Жакшы окуучу" үлгүсүнө 

жүрүм-турумун багыт алууга каалоонун болушу;  

   мейкиндик жана коомдук -турмуштук чөйрөдө багыт алуу 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;  

   Коммуникациялык көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  дүйнө сүрөтүн, анын убакыт -мейкиндик уюшулушун түшүнүү 

жана айырмалоо жөндөмдүүлүгү;  

   коомдук чөйрөнү, анын ичинде өз ордун түшүнүү жөндөм ү ;  

   жаш курагына ылайык баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

  башкалардын сезимдерин түшүнүүгө жана сезе билүү 

жөндөмдүүлүгүн  калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктарын жана 

эмоционалдык адептик сезгичтигин  калыптандыруу;  

  ак ниеттүүлүк жана руханий жана адеп -ахлактык жактан 

ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү жана боорукердик 

сезимдерин өнүктүрүү;  

  ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊ кишилер жана 

курдаштары менен кызматташуу көндүмдөрдү иштеп чыгуу;  
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  ден соолукту сактоо, коопсуз, саламат жашоо  үчүн 

максаттуулугун    орнотуу, өзгөрүүсүз анализаторлорун коргоо 

көндүмдөрүн  калыптандыруу;;  

  материалдык жана рухий баалуулуктарга кылдаттык менен 

мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу  .  

БЖБ ББЫПты өздөштүрүүнүн метапредметтик жыйынтыктары 

төмөнкүлөрдү чагылдырууга тийиш:  

o  окуу жана практикалык маселелердин максаттарын  чечүү, кабыл 

алуу жана   ишке ашырууга жөндөмдүүлүгү, негизги жалпы 

билимди  өздөштүрүүгө  ;  

o  окуу иш-аракеттеринин коюлган милдеттер, аны ишке ашыруу  

шарттарына ылайык пландоону  жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу; жакшы жыйынтыкка жетишүү үчүн натыйжалуу 

жолдорун аныктоо ыктарын калыптандыруу;  

o  чыгармачылык жана изденүүчүлүк мүнөздөгү маселелерди чечүү 

жолдорун өздөштүрүү;  

o  окуу иш-аракетинин ийгилигин, ийгиликсиздигин түшүнүү 

ыктарын калыптандыруу, ал тургай ийгиликсиз кырдаалда дагы, 

иштиктүү аракет кылууга жөндөмдүүлүгүн  калыптандыруу;  

o  оозеки жана таанып -билүү маселелерин  чечүү үчүн сөз 

маалымат жана байланыш технологияларын   жана каражаттарын 

пайдалануу (мындан ары - МКТ) боюнча;  

  коюлган максаттарга жана милдеттерге ылайык, адабий 

тексттерди, илимий популярдуу макалаларды жеткиликтүү 

мазмуну жана көлөмү окуп өздөштүрүү  көндүмдөрүн 

калыптандыруу; атайылап байланыш максаттарына ылайык, 

сөз айкашын куруу жана оозеки, жазуу түрүндө тексттерди 

даярдоо;  
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  жеке мүмкүнчүлүктөрүнө жараша логикалык салыштыруу, 

анализ, синтез, жалпылоо, белгилүү түшүнүктөрдүн жалпы 

өзгөчөлүктөрүн,  окшоштуктарын жана себеп -натыйжа 

байланышын, аргументтерди куруу ыктарын өздөштүрүү;  

  маектешинин угуу  жана диалог жүргүзүүгө; ар кандай көз 

караштары бар болушу мүмкүнчүлүгүн,  ар бир адамдын 

укугун  кабыл алуу; өз ойлорун билдирип, учурларды баалоо 

боюнча  өз көз карашын түшүндүрүүгө даярдыгын 

калыптандыруу;  

  орток бир максатты аныктоо жана аны жүзөгө ашыру у үчүн; 

биргелешкен   иш -милдеттерин жана ролун бөлүп берүү 

боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  биргелешкен ишмердикте   өз ара контролдукту жүзөгө 

ашыруу, тийиштүү түрдө өз жүрүм -турумун жана башкалардын 

иш-аракетин баалоо;  

  тараптардын  кызыкчылыктарын жана кызматташуусун эске 

алуу менен чыр -чатактарды чечүүгө даярдыкты 

калыптандыруу;  

  бир окуу предметинин мазмуну боюнча чындыгында (табигый, 

коомдук, маданий, техникалык ж.б.) объектилери, 

жараяндардын жана кубулуштардын табияты жана 

мүнөздөмөлөрү жөнүндө баштапкы маалыматтарды билүү;  

  предметтердин ичиндеги жана предметтер аралык 

материалдык кээ бир негизги түшүнүктөрдү билүү жана 

объектилердин ортосундагы жеткиликтүү зарыл болгон 

байланыштарды жана мамилелерди өздөштүрүү.  
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Башталгыч билим берүү баскычында төмөнкү предметтик 

аймактардын пландаштырылган натыйжаларын өздөштүрүү  

белгиленген: Филология. Мекен таануу, жашоо ишмердүүлүгүнүн 

коопсуздугунун негиздери. Этика. Математика жана 

информатика. Технология. Искусство. Дене тарбия.  

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстары  төмөнкү  

милдеттүү түрдө түзөтүү курстары менен берилген: «Адаптивдүү  

дене тарбия», «Көрүп кабыл алууну жана сакталган көрүүнү 

өнүктүрүү жана сактоо»,   «Мейкиндикте багыт алуу».  

  «Коррекциялык-өнүктүрүү аймактарынын курстары 

фронталдык сабак формасында  3 -5 окуучу менен өтүлөт (райондун 

бир нече мектептеринен балдар кошулушу каралат) жана  жекече 

сабактар менен толукталышы мүмкүн. Бул аймактын мазмуну Уюм 

тарабынан Жекече өнүктүрүү планынын,   ПМПКнын сунушунун 

негизинде толукталышы мүмкүн.  

Эне тили, өз эне тилинин Брайл алиппесин жана адабий окууну  

өздөштүрүүнү    пландаштырылган натыйжаларын и  сокур окуучуну  

Брайль системасына окутуп жаткан билим берүү  уюмунун 

мугалими   тарабынан  иштеп чыгарылат.  

БЖБ ББЫПтын Түзөтүү-өнүктүрүүчү  аймагынын    бардык 

сабактар жана курстарын өздөштүрүүнүн  натыйжасында сокур 

окуучулар адабий, окуу,   илимий -таанып билүүчү   маалымат 

камтылган тексттер менен  иштөөнүн баштапкы  көндүмдөрүнө  ээ 

болушат.  

Сокур окуучулар төмөнкү көндүмдөргө ээ болушат:  

    атайын ыкмаларын колдонуу менен тексттик материалда 

багыт алгганды;  
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    тексттен атайын   ачык -айкын көрсөтүлгөн жагдайларды, 

конкреттүү фактыларды табууну;  

  Тексттеги негизги теманы, ойду аныктоону;  

    тексттин планын  түзүп, текстти маанилүү бөлүктөргө бөлөт;  

  тексттеги камтылган негизги окуяларды, алардын 

кезектүүлүгүн түзүү;  

  текстте сүрөттөлгөн объекттердин 2 -3 маанилүү касиеттерин   

бири-бири  менен салыштыруу;  

  жашырылган  маалыматты түшүнүп (мис, т екстте берилген  

ырастоону    далилдөөчү бир нече мисалдарды таап, 

кубулуштун сыпаттамасын мүнөздөп; топтогу элементтердин 

жалпы  белгилерин бөлүп);  

  ар кандай жолдор менен берилген  маалыматты түшүнүүгө: 

оозеки, таблица негизинде, схемалар, маалымат, жанр 

түрүндө, түзүлүшүн, тексттин көркөм каражаттарын  

   окуунун ар кандай түрлөрүн колдонушат: таанышуу, окуу, 

изилдөө, окуу максатына ылайык окуунун каалаган түрүн 

тандап;  

  жаш курагына ылайык сөздүктөр жана шилтемелерде багыт 

алганды;  

  текстти оозеки жана жазуу  түрүндө айтып бергенди;  

  түздөн-түз   көрсөтүлбөгөн   тексттин жалпы идеялары менен 

чындыкты айтып берүүгө, жөнөкөй байланыш түзүү;  

  тексттин негизинде жөнөкөй корутунду чыгаруу;  

  тексттин негизинде  суроого жооп берип, чакан монолог түзүү;  

  окуган текстке баа берүү,   өз көз карашын билдирүү;  

  тексттин мазмунуна, тил өзгөчөлүктөрүнө жана түзүмүнө баа 

берүүгө;  
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   уккан же окуган текстти талкуулоого, окуу   диалогуна 

катышууга.  

Азиз -сокур окуучулардын МКТ компетенттүүлүгүн түзүү 

(метапредметтик  жыйынтыктар)  

Сокур окуучулар төмөнкү көндүмдөргө ээ болушат:  

  арналган максаттар үчүн МКТ ккаражаттарын айырмалоо;  

  атайын МКТ каражаттары менен иштөө;  

    атайын программалык камсыздоо жана башка МКТ 

каражаттары, компьютер менен иштөөдө  нерв системасына, 

таяныч-кыймыл аппаратына, сакталган көрүүсүнө  коопсуз,  

эргономикалык офтальмологиялык жана гигиеналык, 

ыкмаларды пайдаланууга;  

  толуктоочу физикалык көнүгүүлөрдү    жүзөгө ашырууга.  

Предметтик натыйжалар:  

  "Кыргыз /  орус тили" предметин окуунун натыйжасында азиз -

сокур окуучулар  тилди адамдын бааарлашуусунун негизги 

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.  

Кыргыз /  орус тили (эне тили) изилдөө сокур окучулардын эне 

тилиндеги жаңы окуу материалына,  тил маселесин чечүүнүн 

жолдору менен окуу, таанып билүү  кызыкчылыгы пайда болот. 

Окуучулар тил ченемдерине жана эне тилинде сүйлөө   этикеттинин 

эрежелери  жөнүндө алгачкы түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу 

шартында максат, милдеттер, каражаттарда  багыт алууга 

үйрөнүшөт, коммуникативдик милдеттерди    чечүү үчүн тиешелүү 

тилдик каражаттарды  ийгиликтүү тандоого  үйрөнүшөт.  

  Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы  жана тийип 

сезүү  жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт 

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган   сокур окуучулар үчүн), 
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микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү  калыптанат (жумуш 

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) ,  кыймылдардын 

макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө 

тийип сезүү  жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар жаратылыш 

объекттерин жана алардын моделдерин  рельефтүү сүрөттөр менен 

байланыштыруу  жөндөмүнө ээ болушат.  

   Сокур окуучулар чекиттик -рельефтүү Брайл арибин  

колдонуу көндүмдөрүнө жана жазуу ыктарын ээ болушат.    Бир  

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү  ү

 йрөнүшөт:   жазуудагы бир абалы,   окуудагы башка экинчи 

абалы.   Жазуу  ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун  ачпастан 

жазылган текстти окуу  жөндөмү түзүлөт. Сокур окуучулар    

Гебольд системасы менен жалпак жазууну үйрөнүшөт.  

Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:   

«Тил системасы» мазмундук линиясы боюнча:  

  Фонетика жана графика:  

  тамга жана тыбышты айырмалаганды;  

  тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр;  жумшак жана каткалаң   үнсүздөр,  

  түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң   

үнсүз тыбыштар;  

  алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;  

  фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;  

  сөздөрдү  дидактикалык материалдын жардамы менен 

жана жардамсыз тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн, 

фонетикалык-графикалык аныктоо.       

Орфоэпия :   

  кепте, сүйлөм менен сөздүк, логикалык (семантикалык) жана 

эмоционалдык басымды колдонууну;  



785 
 

  азыркы адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз 

калыптандыруу милдетин пайдаланууну;  

  кепте адабий эне тилинин сүйлөө чен емдерин колдонууну 

(орфоэпиялык, лексикалык, грамматикалык) жана сүйлөө 

этикеттин эрежелерин;  

  орфографиялык жана орфоэпиялык  тыбыш айтууну   

айырмалоону;  

  сөзгө  басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан 

учурда туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби, 

сөздүк), же мугалим, классташтары жана ата -энесинен 

жардам суроо.  

Сөздөр курамы (морфемика): 

  өзгөргөн  жана өзгөрбөгөн сөздү айырмалай билүү;  

  байланыштуу (тектеш) сөздөр  жана сөз формаларын 

айырмалоо;  

  сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба билү ү;  

  дидактикалык материалдарды колдонуп жана колдонбой  

сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.  

Лексика:  

  Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо;  

  тексттеги сөздүн маанисин  мугалимдин жардамы менен 

жана жардамысыз аныктоо;  

  сүйлөм түзүүдө  мааниси боюнча окшош жана карама -

каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди   тандоо;  

  тексттеги сөздүн  түз жана каймана маанисин колдонуу; 

тексттеги сөздөрдү колдонууга туура баа берүү;  

  байланыш маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген  бир 

катар сөздөрдөн тандап алуу;  

Морфология:  
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  Сөз түркүмдөрүн айырмалай билүү;  

  зат атоочтун грамматикалык белгилерин аныктоо -саны, 

жөндөмөсү;  

  сын атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны, 

жөндөмөсү;  

  Этиштин грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны, 

чагы,жагы;  

  ат атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо -саны, 

жагы;  

  сын атооч, зат атооч, этишти морфологиялык талдоо  

жүргүзүү.  

  сунушталган алгоритм боюнча зат атооч, сын атооч, этиштерге   

талдоо   жүргүзүү;  

  морфологиялык талдоонун тууралыгына баа берүү;  

   тексттен жеке ат  атооч, тактооч, жеке ат  атооч, аларга 

тиешелүү   союздар, ошондой эле,   бөлүкчө лөрдү   табуу;  

  грамматикалык  талдоону грамматикалык билимдерди  

өздөштүрүүнү  конкреттештирүү каражаты катары көрүп, сөз 

жана сүйлөмдөрдү талдоодо ар кандай дидак тикалык 

материалдарды колдонуу.  

Синтаксис :    

  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;  

  Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө;  

  үйрөнгөн  грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан 

сүйлөм түзүү,  жана аны жайылтуу;  

  максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү:  

суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр;   

  ойго эмоционалдык түс (интонация) берүү;    
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  сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү   баса белгилөө;    

  сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч мүчөлөрүн табуу 

(түрлөрүнө бөлбөстөн);  

  Сүйлөмдүн бир өӊчөй мүчөлөрүн  бөлүү;  

  жөнөкөй сүйлөмдү синтаксистик талдоо;   

  Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу,  эки  жөнөкөй   сүйлөмдөн 

турган сүйлөмдөр.  

  Жөнөкөй  жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.    

Орфография  жана пунктуация:  

  Туура жазуу эрежелерин колдонуу (курстун мазмунунун 

көлөмүндө); 

  окуу  китептин жазуу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура 

жазууну  аныктоо;  

  Брайл  ариби менен  окуу китебинен же карточкадан тексттен  

30-40  сөздү туура   көчүрүп жазуу;  

  oрфограмма жана тыныш белгилерин камтыган жөнөкөй 

сүйлөмдөн  Брайл шрифти менен 60 -70 сөз көлөмүндө текст 

жазуу;  

  жалпак текст менен жазылган айрым сөздөрдү жана кыска 

сүйлөмдөрдү жазма тамгалар менен  жазуу;  

  басма   тамгалар менен  чоң тексттерди (20 сөзгө  чейин) 

жазуу- сакталган көрүүсү менен сокур окуучулары үчүн;  

  жазма тамга менен чакан текстти, тамгаларды, сүйлөмдөрдү 

басма арип менен жазуу  (сокур окуучулар үчүн Гебольд 

системасындагы  басма арип менен );  

o  Өзүнүн  жана сунуш кылынган текстти текшерүү, 

орфографиялык жана тыныш  белгилери боюнча 

каталарды таап, оӊдоо;    
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o  каталарды кайталабаш үчүн,  каталарды себептерин 

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо;  

  жалпак арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;  

 

"Сөз өстүрүү":  

Азиз-сокур окуучу билим, көндүм, ыктардын системасына ээ болот:   

  Мектепте, класста, сабакта   бардык курактагы адамдар менен, 

достор жана бейтааныш адамдар оозеки баарлашуунун  кептик 

жана  кептик эмес   каражаттарды  тандоонун тууралыгын 

(актуалдуулугун)  баалоо;  

  күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин  жана  

сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу көндүмдөрүн,  

репликаларга  жооп берүү, маекти улап кетүү)  сактоо, уккан 

же окуган тексттин  мазмунуна ,  өзүнүн пикирин аныктоо 

жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү;  

  өз  алдынча  текстти атоо;  

  тексттин  темасын  жана анын бөлүктөрүн аныктоо;  

  тексттин планын иштеп чыгуу;  

   тексттин баяндамасын  мугалим  жана өз алдынча түзгөн план 

боюнча  кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн ашык эмес);   

  окулган текстти конкреттештирүү үчүн пайдаланылган 

рельефтүү  же  түркүн түстүү    окуя- сүрөттүн  түшүндүрмөсүн 

түзүү (сакталган көрүүсү  бар азиз -сокур  окуучулар үчүн);  

    каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун 

өзгөчө кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди 

түзүү; элементардык текст -далил аргументтерин түзүү;  

    текстти  кененирээк, кыскача же тандап  айтып берүү;  
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   башка адамдын атынан  текстти  айтып  берүү;  окуучунун 

жашоосуна жакын  (анын жашоосу тууралуу кызыктуу окуя, 

сүйүктүү иш жана башкалар )   маселелер боюнча кептин ар 

кандай түрлөрүн колдонуу менен оозеки билдирүүлөрдү 

жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой жүгүртүү;  

  тартиби  бузулган сүйлөмдөрү   бар текстти  талдоо жана 

оңдоо,   тексттен мааниси кеткен жерлерди   табуу;  

Адабий  окуу.  

Сокур окуучулар адабий чыгармаларды окуу   алардын  жашоодо өз 

ордун түзүү,  сөз байлыгын арттыруу, кругозорун кеңейтүү үчүн, 

бардык окуу  предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүнө    

жана инсандык өнүгүүсүнө  жардам  берээрин сезишет.  Л. 

Брайлдын  арибин колдонуу аркылуу окуу техникасын 

өздөштүрүшөт.   

 "Адабий окуу"  сабагын изилдөөнүн натыйжасында, азиз -сокур 

окуучулардын кептик деңгээли  өнүгөт.   Алардын сез үү  

кабылдоосундагы  чектөөлөр менен курчап турган дүйнө 

объекттери жана  кубулуштары  жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз 

топтолушуна байланышкан таанып -билүү ишмердүүлүгүндөгү 

өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот  

Башталгыч  мектепти  аяктоо учуруна карата азиз - сокур окуучулар 

андан ары окутуу үчүн даяр    абалда, алардын  окурмандык 

компетенттүүлүгү,   жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине 

жетет (үн чыгарып жана  ичинен окуу техникасын, окуп жана угуп  

түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт ,  текст талдоонун башталгыч 

ыкмаларын үйрөнүшөт).  

  Алардын адабиятты өз кызыкчылыгына жараша тандай билүүнү,  

маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну  үйрөнүшөт. 
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Алар  өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, сабаттуу  окурман 

катары сезишет.  

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,  ар кандай  

коммуникативдүү жагдайларда диалог  жүргүзүүнү,    балдар 

адабиятынын  уккан (окуган) чыгармаларын  талкуулоого 

катышууну  үйрөнүшөт.  Алар балдар  чыгармалары  тууралуу 

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү  түзүшөт, (каармандар, окуя лар), 

планга жараша тексттин мазмунун оозеки  бере алышат, ой 

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди 

түзүшөт. Сокур окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды 

жатка (окуп)  айтып үйрөнүшөт.    

   Сокур окуучулар Л. Брайлдын  арибин колдон уу менен 

атайын каражаттар: чоңойтулган алты чекит,  кош  Брайл пеналын,  

түздөн-түз окуу приборун,  магниттик жана чачырама  тамгаларды 

аркылуу окуу техникасын өздөштүрүшөт.  

 Сокур окуучулар  окуу китебинде  жайгаштырылган 

чыгармаларга  рельефтүү сүрөттөрдү   кабыл алганды  жана 

түшүнгөндү үйрөнүшөт, бул  алардын    кепти тактоочу туйма 

кабылдоосун жана предметтик элестөөлөрүн коррекциялоого жол 

түзөт.  Окуунун  ылдамдыгын жана сапатын  жогорулатыш үчүн,  

алар окуунун жүрүшүндө Брайл тамгаларын тез таануун у камсыз 

кылчу,  колун туура жылдыруу  ыкмаларын өздөштүрүшөт.  

Сокур окуучу  окутуунун 4 -жылынын (5 -жылынын) аягында  

окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз)  жана "ичинен" (окуу темпи - 

минутасына 75 -90-100 сөз);  

Көрбөгөн  окуучулар  4 -класстын аягында  поэтикалык 

чыгармаларды  жатка көркөм окуганды (башталгыч мектепте 
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окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон  кийин (адабий 

тексттер гана) билүүгө   милдеттүү . 

Чет тили  

Сокур окуучулар  чет тилин үйрөнүүнүн  жыйынтыгында Л. 

Брайлдын рельефтүү -чекиттик арибин колдонуунун негизинде окуу 

жана жазуу көндүмдөрү калыптанат.   Сокур окуучулар чет тилин 

үйрөнүү үчүн зарыл болгон  баштапкы  билимдерге жана 

көндүмдөргө ээ болушуп, сөз байлыгын кеӊейтип, сөз  менен 

образдын өз ара байланышын камсыз кылуучу   негизги ыктарды 

үйрөнүшөт.  

Окуучуларда  балдар фольклору менен балдар адабиятынын 

жеткиликтүү үлгүлөрү,  башка өлкөлөрдөгү өз курдаштарынын 

жашоосу менен таанышуунун негизинде башка тилдерди алып 

жүрүүчүлөргө достук мамиле жана толеранттуулук  калыптанат. 

Алар чет тилди эл  аралык байланыштын бир жаңы каражаты катары 

колдонуу боюнча баштапкы  тажрыйбага ээ болушат, дүйнө жана 

башка маданияттарды таануу боюнча курал катары кабыл алышат 

жана  чет тилди билүүнүн  инсандык маанисин билишет.   

Математика  

"Математика" окуу предметин  үйрөнүүнүн натыйжасында,   

сокур окуучулар изилдөө, логикалык жана алгоритмдик ой 

жүгүртүүсүн, мейкиндиктик элестетүүлөрүн жана математикалык 

кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ болушат.  

Окуучулар Брайл арибин колдонуп математикалык  цифраларды  

жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.  

Сокур окуучулар  башталгыч математикалык билимдерди 

процесстерди, кубулуштарды сүрөттөө, алардын мейкиндиктик 

жана сандык мамилелерин баалоо үчүн   колдонуу ыктарына 

өздөштүрүшөт.  
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Сокур окуучулар  окуу-таанып  билүү жана окуу-  практикалык 

маселелерди чечүү үчүн математикалык билимдерди колдонуунун 

алгачкы тажрыйбасына ээ болушат. Окуучулар сандар жана сандык 

туюнтмалар менен оозеки жана жазуу арифметикалык амалдарды 

аткаруу, тексттик маселелерди  чыгаруу ыктары н өздөштүрүшөт.  

Тифлотехникалык каражаттарды пайдаланып ченөө, өзгөртүү, 

эсептөө, жазуу жана алгоритмдерди аткаруу ыктарына ээ болушат.  

Алар алгоритмге ылайык иш -аракет кылуу жөндөмүнө ээ болушуп, 

жөнөкөй алгоритм таблица, схемаларды куруу менен бирге,    

геометриялык фигураларды рельефтүү сүрөттөрдөн, моделдерден,  

табигый    объектилерден таанууну, изилдөөнү үйрөнүшөт  

"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, сокур 

окуучулар микро жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү, 

сезүү тажрыйбасын байытууга,  багытталган жөндөмдүүлүктөрүн 

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -

бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин 

жайгашуусуну сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болушат. 

Окуучуларда предметтердин  көлөмү, түзүлүшү , саны, 

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары  жөнүндө 

конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.  

Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:   

Сандар  жана  көптүктөр:  

  Л. Брайл арибин колдонуп жазылган сандарды окуганды, Л. 

Брайл   жазуу аспабы, түздөн -түз окуу куралы менен сандарды 

жазууну, салыштырууну; сандардын жана цифралардын 

катарын  колдонуу менен сандарды тизүүнү;  жеке түзүү 

полотносун колдонуп, сандарды нөлдөн миллионго чейин 

уюштурууну;  
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  сандык катардын  ырааттуулугун алдын ала берилген же өз 

алдынча тандалган эреже боюнча (сандардын бир нече 

бирдиктерге өсүшү / төмөндөшү, сандардын бир нече эсеге 

өсүшү/төмөндөшү) мыйзам ченемдүүлүгүн орнотууну;  

  жекече түзүү полотнолорду пайдалануу  аркылуу жалпак жана 

Брайл ариби менен аткарылган өз алдынча тандалган же 

берилген   белгилер боюнча сандар  практикалык жол  жүзүндө 

топтоштуруу;  

  Л. Брайл   жазуу аспабы аркылуу же түздөн -түз окуу 

куралында сандарды жазуу;  

  рельетфүү чекиттик ариби  колдонуп жазылган  карточкаларда, 

көп орундуу сандарды камтыган тексттерден же м угалим 

берген  математикалык  диктанттарда көрсөтүлгөн   сандар 

менен байланышкан  амалдарды аткарууну, салыштырууну,  

өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашырууну  жазууну;  

  өлчөөнүн  негизги бирдигин  алардын ортосундагыларды 

катышты колдонуу менен чоӊдуктарды жазуу, сал ыштыруу, 

окуу (салмак, убакыт, узундук, аянт, ылдамдык),   (кг - грамм; 

саат - мүнөт -секунда; километр - метр, метр  - дециметр, 

дециметр –  сантиметр) метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр;  

  сандарды  бир  же бир нече белгиси боюнча бөлүштүрүү, өз 

иш-аракеттерин түшүндүрүү;  

  бир көлөмдүү өлчөө үчүн бирдикти тандоо берген баасын 

(узундугу, массасы, аянты, убакыт), өз иш -аракеттерин 

түшүндүрүү; сунушталган моделдер боюнча өлчөө үчүн 

бирдикти тандоо үчүн мүмкүнчүлүктү колдонуу,   сантиметр, 

дециметр, метр; салмагы, грамм, тонна килограмм, тонна, 
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центнер,  ж.б.. түрдүү көлөмдөр  менен иштөө учурунда өз иш -

аракеттерин түшүндүрүү;  

Арифметикалык амалдар:  

  түз окуу приборунда, Л. Брайл приборунда рельетфүү 

чекиттик арибин колдонуп    иш -аракеттерди (10  000дин 

тегерегинде бир орундуу, эки орундуу сандарды кошуу,  

кемитүү,   көбөйтүү жана бөлүү амалдары) жазуу 

арифметикалык амалдардын  алгоритмин  кошуу жана 

көбөйтүү (анын ичинде калдыгы менен 

бөлүүнү)жадыбалдарын  колдонуу аркылуу жүзөгө 

ашырат;  

  бир орундуу, эки орундуу, үч орундуу сандарды оозеки 

кошуу, кемитүү, көбөйүү жана бөлүү  100дүн тегерегинде 

амалдарды (анын ичинде нөл  жана 1 саны менен) жүзөгө 

ашырат;  

  Арифметикалык амалдардын белгисиз түзүүчүлөрүн 

бөлүп, анын маанисин табууга; белгисиз   компонентти 

табуунун эрежелерин билүү, аларды формулировкалоо;  

  математикалык туюнтмаларды  окуганды, сандык  

туюнтманын маанисин  эсептегенди (2 -3 арифметикалык 

амалды камтыган кашаасы бар  жана кашаасы жок);  

  көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;  

  арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу 

жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;  

  эсептөөлөрдүн тууралыгын текшерүүнү ( тескери иш -

аракет  жана натыйжага баа берүү менен ж.б.).  

Тексттик  маселелер менен иштөө:  

  маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара 

байланышты  түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун 
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ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо иш -аракетин 

түшүндүрүү;  

  окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен 

байланышкан  маселелерди арифметикалык жол менен   

(1-2 амал) чыгаруу;  

  маселенин суроосуна жооптун  чындыгын   жа на 

жооптун тууралыгына баа берүүгө;  

  маселенин берилген шартын  моделдөөнүн ар кандай 

ыкмаларын колдонуу менен, анын үлүшүнүн көлөмүн 

же көлөмүнүн  наркын  аныктоого;   

  көлөмдүн үлүшүнүн наркын, үлүштүн өлчөмүн табуу  

(жарымы, үчтөн бир, төрттөн бир, бештен  бир, ондон 

бир бөлүгү) маселелерин чечүү;  

  3-4 амалдан турган маселелерди чечүү;  

  маселени чечүүнүн ар кандай жолдорун табуу; 

алардын ичинен эӊ рационалдуусун  аныктоону.  

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар:  

  объекттердин мейкиндикте жана түздүктө 

салыштырмалуу абалын сүрөттөө;  геометриялык 

фигураларды таануу, атоо, тартуу, анын ичинде сокур 

окуучулар үчүн куруу тифлотехникалык каражаттарын 

пайдаланып (чекит, сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук,  үч 

бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек;  

  геометриялык фигуралардын,  сызыктардын, үзүк 

сызыктарды   чийүү;   (  Н.А. Семевскийдин; Н.В. 

Клушинанын приборлору, «Графика», «Школьник»);  

  көрсөтүлгөн чен -өлчөмдөр  менен   геометриялык 

фигураларды курууну ишке ашырат (үзүк сызыктар, 

төрт бурчтук, тик бурчтук) сызгыч, бурч менен   (Н.А. 
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Семевскийдин  прибору, «Графика», «Школьник»  

ж.б.);  

  маселелерди чечүү үчүн, төрт бурчтук жана тик 

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;  

  геометриялык  телолорду таануу жана атоо (куб, шар);  

  дүйнөнүн реалдуу объекттери менен г еометриялык  

фигуралардын моделдерин   байланыштыруу;  

  геометриялык  телолорду таануу, атоо жана 

айырмалоо: параллелепипед пирамида, цилиндр, конус;  

  геометриялык телолордун моделдерин математикалык 

прибордо, анын ичинде   Н.В. Клушинанын приборунда   

жана башка моделдерде пайдалануу;  

Геометриялык өлчөмдөр:  

  үзүк  сызыктын   узундугун өлчөө; рельетфүү  

бөлүнүүчүлүктүн жардамы менен ( калган көрүүсү бар 

сокур жана азиз-сокур балдар үчүн);  

  үч  бурчтук, тик бурчтуктун, төрт бурчтуктун периметрин 

эсептөө,  

  көп бурчтуктун периметрин, тик бурчтуктан түзгөн 

аянтын эсептөө; ти чарчы сантиметр  моделин колдонуп, 

төрт бурчтуу  метр, дээрлик тик жана  төрт бурчтуктун 

аянтын аныктоо;  

  тик жана төрт бурчтуктун аянтын табуу боюнча 

маселелерди чыгаруу;  

  калган көрүүсүн колдонуу менен геометриялык 

объекттердин көлөмүн баалоо, аралыгын болжолдоо ( 

калган көрүүсү бар сокур жана азиз -сокур балдар үчүн ).  

Маалымат менен иштөө:  

  жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;  
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  рельефтүү чекиттик ариби  менен жасалган жөнөкөй   

таблицаларды толтурууга;  

  жөнөкөй   даяр  мамыча  диаграммаларды окуу;  

  жөнөкөй   даяр  тегерек  диаграммаларды окуу, анын 

ичинде  рельефтүү тартылган диаграммаларды;  

  логикалык байламталарды жана сөздөрдү камтыган 

жөнөкөй туюнтмаларды түшүнүү ( ".. .  жана .. .",  ". . .  анан 

.. .  эгерде", "чыныгы / жалган экенин .. .",  "ар бир", 

"бардык", "кээ бири", "жок");  

  көрсөтмөлөрдү түзүү, (жөнөкөй алгоритм) жазуу, аны 

ишке ашыруу.  

 

Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Мекен таануу окуу предметин окуунун натыйжасында,  сокур 

окуучулар табигый, коомдук обьектилер  жана кубулуштар 

бирдиктүү дүйнөнүн бир бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө, 

системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат,  адам 

жана коом   жөнүндө  практикалык тажрыйбага багытталган   

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт,   дү йнөгө бирдиктүү көз 

карашта болушат.  

Сокур окуучулар  үйрөнөт:  

Адам жана табият :  

  тийип  кабыл алуу жана башка өзгөрүүсүз анализаторлорун 

пайдалануу аркылуу, жандуу жана жансыз жаратылыш 

объектилерин жана кубулуштарды тааный билүүнү;  
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   берилген алгоритм негизинде   Жандуу жана жансыз 

жаратылыштын изилденген  объекттердин жана кубулуштардын 

сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөндү;  

   жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып,   изилденген 

объектилердин   жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

  чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.  

     керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол 

менен жасалган ар түрдүү маалыматтык   басылмаларды  

(табигый илимдердин  сөздүгү,    кар талар  атласы, өсүмдүктөр 

менен жаныбарларды  аныктоочу, анын ичинде компьютер 

каражаттарын) пайдаланууга;  

   кубулуштарды  түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин 

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус, 

карта, план);  

   Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү  

үчүн аларды пайдаланууга;  

   сергек жашоо   зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум 

эрежелерин сактоого;  жеке гигиенаны бекемдөө жана 

саламаттык сактоо үчүн адам денесинин түзүлүшү жана иштеши 

жөнүндө билимди пайдаланууга;    

   калган көрүүнүн ролун жана аны коргоо маанисин түшүнүү;  

   практикалык иштерди   жүргүзүүдө алынган   маалыматтарды 

жазуу жана  иштеп чыгуу үчүн МКТ куралдарын  колдонууну 

(диктофон, микрофон ж.б.) ;  

Адам  жана коом :  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик   белгилерин 

рельефтүү жол менен жасалган куралдарды пайдалануу 
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аркылуу таануу; борбордун жана райондун  белгилүү 

жерлерин сүрөттөө; дүйнөнүн рельефтүү  картасынан Кыргыз 

Республикасынын   табууну;  

    коомдук топтордогу   адамдардын карым -катнаш 

мамилелерине (үй-бүлө, курбулардын тобу, этникалык 

топтордун), ак ниеттүүлүк жана руханий, адеп -ахлактык 

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын 

ичинде алардын башка, адамдарга ой -сезимдерин, 

боорукерлигин жана түшүнүү   мамилеси боюнча  адамдарга 

баа берүү.  

Музыка  

Музыканы  изилдөө натыйжасында, сокур окуучулардын 

сезимдик активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын  

негиздери калыптанат.  

Сокур  окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -ахлактык  

өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу 

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучулар музыкалык 

маданияттын негиздерин (анын ичинде, кыргыз музыкалык 

маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.   Алардын  музыка 

искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм табити 

жана кызыгуусу  өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды жана  

музыкалык чыгармаларга  өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт; 

театралдык жана музыкалык -пластикалык чыгармаларды жаратып 

жатканда, импровизация учурунда, үн жана хор чыгармалары н 

аткарууда музыкалык образдарды колдонуу  тажрыйбасына ээ 

болушат.  

Көркөм    искусство. Тифлографика.  
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Сокур окуучуларда  көркөм искусствону  окуунун 

натыйжасында  көркөм искусствонун  адамдын жашоосуна, рухий 

жана адеп-ахлактык жактан  өнүгүүсүнө  ролу жөнү ндө баштапкы 

түшүнүктөр калыптанат. Сокур  окуучуларда  көркөм 

чыгармачылык жана көркөм өнөр менен баарлашууга  муктаждык 

пайда  болот.  

  Тартуу үчүн куралдарда багыт  алуу жөндөмдүүлүгү  

жакшырат,  берилген тема жана эркин тема  боюнча  аппликация  

жасоо,    рельефтүү сүрөттө же пластилинде белгилүү бир теманын 

оюн жана   түшүнүгүн ачып,  берилген тематика боюнча 

мейкиндикте жана түздүктө  жөнөкөй композиция түзгөндү үйрөнөт.  

Дене тарбия  

Дене тарбия боюнча окутуунун натыйжасында сокур 

окуучуларда дене тарбиянын, кыймылдуу оюндардын  ден 

соолугуна, окууга,  ишти жакшыртууга,   маанисин, денелик 

гармониялуу, адеп -ахлактык жана коомдук өнүгүүгө   көмөгүн 

түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын дене тарбия каражаттары  аркылуу 

өзүн-өзү жөнгө салуу боюнча алгачкы көндүмдөрү калыптанат.  

Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо, 

басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык 

сапаттары (күч, ылдамдык, чыдамкайлык, координация, 

ийкемдүүлүк, тең салмактуулук) калыптанат. Дене тарбия 

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын 

алууга жардам берет. Азиз -сокур окуучуларда  дене тарбия 

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы    калыпт анат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   аймак  

Ылайыкташтырылган дене тарбия  

Окуучулар ден соолукка  бекемдетүүгө жана коргоого 

көнүгүүлөр, анын ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган 
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көнүгүүлөр,    дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда  калган көрүүнү 

сарамжалдуу пайдаланууну керектиги жөнүндө билимдерди 

өздөштүрүшөт. Алардын негизги физикалык сапаттарын 

жакшыртууга болот,   физикалык ыкшоолук, туура басышы жана 

келбети калыптанат.   ЫФДТ  сабактары эрксиз стереотиптешкен 

кыймылдарын  коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда   дене 

тарбия каражаттарын пайдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин   

тайманбас   алып жүрүү көндүмдөрү калыптанып, денелик 

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун  эсебинен 

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.  

Сабактар  врач -офтальмолог  сунуштарыны менен каршы 

көрсөтүмдөрдүн негизинде, дене тарбия мугалими жана врача -

офтальмолог тарабынан  түзүлгөн жекече программасы менен 

өткөрүлөт.  Сабактар  коррекциялык багытта болушу керек.  

 Калган  көрүүнү, көрүп кабыл алууну коргоо жана 

өнүктүрүү  

Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

Сокур  окуучуларда  билим берүү уюмунда жашоонун    

коомдук жана турмуштук  чөйрөлөрү тууралуу баштапкы 

элестөөлөрүн калыптандыруу,  алардын мектептеги жашоосун   

жетиштүү ынгайлуу кылууга,   үй -бүлөлүк макамын жакшыртууга, 

байланыш чөйрөсүнүн жайылышына билимдерин жана көндүмдөрүн 

байышына түрткү болот. Сокур окуучулар тегерегиндеги объекттер, 

адамдардын  мамилелери жөнүндө маалымат алышат,  бул аларга 

жашоодо өз ордун түзүүгө жардам берет.   

Сокур окуучулар  үйрөнөт:  

Жеке гигиена:  
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  балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, 

жеке гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;  

  коомдук жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелерин 

сактоого;  

  кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү 

тазалык  каражаттарын (самындын ар түрдүү сорттору, 

шампунь, тиш пастасы, щеткалар,   колдун кремдери, 

тарактар, кол жууган щеткалар,  мочалкалар,   жүз 

аарчынын   түрлөрү);  

  саат пайдаланууга, убакытта  багыт алууга;  

  жеке тазалык каражаттарын колдонуу жана сактоону;  

  көздүн чарчоосун алдын алуу жана калган көрүүнү 

сарамжалдуу пайдалануу үчүн иш жүзүндө ар кандай 

жолдорду   колдонуу;   

Кийим:  

  Кийимдерди кийим бөлүктөрүн  атоону :  жака, жеңдери, 

чөнтөктөр, этеги, ийини,  текчелери, кур, ж.б.;  

  кийим оң жана тескери жактарын аныктоо; туура  

пайдалануу: мектеп кийими, үй кийими, спорт кийими, 

күнүмдүк, эс алуу, майрамдык кийим, жумуш кийими;  

  кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо: бүктөө, отургучка, 

илгичке илүү;  

  кийимдерин сактоо: сезондук пайдалануу боюнча 

жайгаштыруу; жыштыгы боюнча; жарашыгына жараша;  

  кийими сактоо үчүн зарыл болгон материалдарды, 

куралдарды колдонууга;  

  үтүк, ийне, төөнөгүч, кайчы менен иштөөдө   коопсуздук 

нускамасына ылайык  пайдаланууга;  
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  көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.  

 

Бут кийим:  

  бут кийимди дайындоосу боюнча туура пайдалануу: үй 

үчүн, көчө  үчүн, спорттук, күнүмдүк, майрамдык; 

сезонго жараша: кышкы, жайкы, жазгы бут кийим;  

  бут кийимдин кандай материалдан жасалганын аныктоо: 

тери, кийиз, резина, токулган (кездеме);  

  бут кийимге кам көрүүгө: жууп, ным бут кийимди 

кургатуу, тазалоого;  

  бут кийим пайдалануу    жана сактоо боюнча буюмдарды 

колдонууга;  

  бут кийимдерди атайын орундарга  сарамжалдуу 

жайгаштыруу жолу.  

Турак-жай:  

  мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгисин атоого;  

  эмеректин аттарын жана анын бөлүктөрүн   атоону;  

  үйгө    коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;  

  үйдү   тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;  

  үйгө  жарык берүүнүн ченемдерин сактоону;  

  тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды 

сактоо ыкмаларын  колдонууну;  

  бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;  

  бөлмө өсүмдүктөрүн кам көрүү боюнча гигиеналык 

талаптарды жана коопсуздук эрежелерин сактоого;  

  сакталган анализаторлорду  коомдук -турмуштук багыт 

алууда колдонуу;  
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  турмуш-тиричилик буюмдарын коопсуздук эрежелерин 

сактоо менен колдонуу.  

Тамактануу:  

  Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы 

келбети боюнча айырмалай билүү;  

  Нукура таза   тамак -ашты  айырмалай билүү;  

  жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;  

  азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, 

мөмө-жемиштерди чыгарганды,    суюк азыктарды  

куйганды, ж.б.;  

  кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөөдө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;  

  жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак 

суу куюу;  

  таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;  

  дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.  

Транспорт:  

   транспорт каражаттарын таануу;  

    Жүргүнчү  ташуучу   транспортту  пайдалануу;  

   Жүргүнчү  ташуучу унаа  аялдамаларынын мүнө здүү 

өзгөчөлүктөрү боюнча  табууга;  

   транспорт каражаттарынын номерлерин жайгаштыруу  

орундарын табуу (көрүүсү  калган   сокур балдар үчүн);  

    Жүргүнчү  билеттерин сатып алууну,  жүргүнчү   

документтери  менен иш алып барууну;  

  коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  
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Жүрүм-турум маданияты:  

  күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууд а жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонууга 

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

  курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылууга;  

  театр, музейлерге жана  китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;  

  дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап 

алууга укуктуу;  

  токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;  

  белектерди тандоого.  

Медициналык жардам көрсөтүү:  

  дары каражаттарын врачтын дайындоосу боюнча гана 

колдонууга,   дары кутучада дары сактоо эрежелерин сактоого;  

  термометрди пайдаланууга;  

  көрүүнү  оптикалык коррекциялоо  каражаттарына    кам 

көрүүгө (көрүүсү калган  сокур балдарга);  

  көз  үчүн, көрүү чарчоосун   алып салуу үчүн (көрүүсү калган  

сокур балдарга) же алдын алуу үчүн гимнастикалык 

комплекстер жүзөгө ашырууну;  

  ар түрдүү тейлөө кызматтарга,   кызмат мекемелерине  

кайрылууну.  

Сатуу мекемелери:  
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  дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;  

  соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу;  

  соода түйүндөрүнүн   көрсөткүчтөрүн таба билүү;  

  дүкөн режимин билүү;  

  дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу;  

  соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү;  

  сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;  

  сатып алуучунун сүйлөө этикеттин пайдалануу;  

  акча банкнотторун пайдалануу.  

Сокур окуучулар таякчаны колдонуунун ар түрдүү ыкмалары, 

методдору  жана техникалары  менен   таанышышат. Алар багыт 

алуудагы башка техникалык каражаттар жөнүндө баштапкы 

элестөөлөр, ошондой эле, "карта -план"жана "карта жол" жөнүндөгү 

баштапкы элестөөлөр калыптанат.  Сокур  окуучулар аларды түзүү 

боюнча  алгачкы көндүмдөргө ээ болушат. Окуучулар  сүйлөө 

этикеттин эрежелерин сактоо менен    ар кан дай жагдайларда 

тааныш жана бейтааныш адамдарга жардам сурап  кайрылууну 

үйрөнүшөт.  

Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу:  

  Көргөн курдаштары жана чоӊ кишилер   менен бирге 

кыймылдоодо   туура  калыпты сактоого;  

  мектептин   бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө,  тепкичтен түшүүдө 

жана чыгууда   курдаштары жана /  же чоӊ кишилер  менен 

чогуу кыймылдаганды;  

  таякты пайдаланып бөтөн  мейкиндикте   аны коштоп жүргөн 

адам  менен жол жүргөндү;  

  тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан  жардам 

сурап кайрылуу;  
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  мектеп  класстарынан, мектеп имаратынан  таяк менен 

жүргөндү.  

Тийип сезүү жана майда моториканы  өнүктүрүү  

"  Тийип сезүү жана майда моториканы  өнүктүрүү"курсун 

изилдөө натыйжасында сокур  окуучулардын, колунун түзүлүшү 

жана билим алууда,   дүйнөнү таануда анын мүмк үнчүлүктөрүн  

пайдалануу жөнүндө жалпы түшүнүк калыптанат. Окуучулардын  

изилдөө иш аракеттерин жакшыртууга керектүү манжаларынын 

жана  колдорунун   так макулдашылган кыймылдары    өнүгөт.  

Сокур окуучулар  үйрөнөт:  

Сокурлардын  жашоосунда тийип сезүүнүн рол у:  

  курчап турган дүйнөнү, объекттерди жана кубулуштарды 

таанууну өнүктүрүү үчүн тийип сезүүнүн маанилүүлүгүн 

түшүнүүгө;  

  активдүүлүктү жана зээндүүлүктү өнүктүрүү үчүн тийип 

сезүүнүн маанилүүлүгүн түшүнүүгө;  

  тийип сезүүнүн жашоо ишмердүүлүгү үчүн  ролун түшүнүшөт.  

Колдордун  түзүмү жана   мүмкүнчүлүктөрү тууралуу 

элестөөлөрүн калыптандыруу:  

  билек жана манжалар менен ар кандай кыймылдарды  аткаруу, 

колду чиелеништирүү;  

  рационалдуу изилдөө иш -аракеттерди жүзөгө ашыруу;  

  тийип сезүү аркылуу кабыл алуунун  жо лдору жана ыкмаларын 

өздөштүрүү;  

   предмет-мейкиндик чөйрөнү  өздөштүрүү.  

Тийип сезүү аркылуу сенсордук эталондорду изилдөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу :  
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  Тийип сезүү аркылуу ар түрдүү  рельефтер менен аткарылган 

сенсордук эталондорду изилдөө  (көлөмдүк, жалпа к) алардын 

сүрөтүн окуу;  

  чекит,  сызык, геометриялык фигураларды таанып, атын  атоо 

(үч бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек, шар).  

Предметтердин тийип сезүү  белгилери жана фактурасы жөнүндө 

элестөөлөрдү түзүү:  

  буюмдардын негизги тийүү касиеттери жана белгилери, 

ошондой эле кыртыш  мүнөзү боюнча,   таануу жана аларды   

бөлүүү;  

  дүйнөнүн объектилерин алардын өзгөчөлүктөрү, касиеттери 

жана фактурасына  ылайык айырмалоо жолдорун.  

Буюмдардын  көлөмү  тууралуу элестөөлөрүн калыптандыруу:  

  тийип сезүү аркылуу ар түрдүү өлчөмдөгү буюмдарды 

текшерүү жана салыштыруу;  

  тийип сезүү көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен буюмдарды 

текшерүү жүргүзүү (алакан, манжалары  ж.б.);  

Жөнөкөй жана татаал формадагы буюмдарды сезип 

кабылдоосун өнүктүрүү:  

  жөнөкөй буюмдарды тийип сезүү аркылуу изилдеп, 

сенсордук эталондорго байланыштыруу;  

  реалдуу объекттерди  алардын рельефтүү сүрөттөрү менен   

байланыштыруу;  

 Тийип сезүүнү   колдонуп  микротүздүктө багыт алууну өнүктүрүү:  

  тийип сезүүнүн колдонуп микротүздүктүн чегин, ортосун ,    

(барак, стол) бөлүп,  тийип сезүүнүн  ыкмаларын колдонуу 

менен  горизонталдын /   вертикалдын  ортосун таап,   

жактардын  паралелин  байланыштыруу;  

  тифлотехникалык каражаттарды пайдалануу.  
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Тийип сезүүнү  адам жөнүндө элестөөлөрүн калыптандырууда 

колдонуу:  

  өзүн  коом мүчөсү катары сезүүдө адам жөнүндө 

элестөөлөрүн  пайдалануу;  

  курдаштары жана кишилер менен пикир алышууда,  

таанышууда тийип сезүү   ыкмаларын  колдонуу.  

 

 

3.1.3.   Инклюзивдик билим берүү  идеялары менен 

иштеген мектептин азиз - сокур окуучулардын  

башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы   

Азиз-сокур  окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү жолдорун 

аныктоодо   төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:  

  1) өнүгүүүнүн  жекече  жана типологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө жана сокур окуучулардын атайын билим алуу 

муктаждыктарына жараша   баалоону чектөө;  

  2) сокур окуучулардын психикалык жана коомдук 

өнүгүүсүн, жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүндөгү  өзгөрүүлөрдү 

изилдөө менен, жетишкендиктериндеги динамикасына баа 

берүү;  

  3) сокур окуучулар  үчүн  БББ ЖББЫБПтын мазмунунун 

өздөштүрүү жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо  

өлчөө  параметрлерди, критерийлерди  жана инструменттердин 

биримдиги   калыс баалоону камсыз кыла алат.  
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БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

окуучулардын      жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө 

билим берүү  иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле  

кылуу, баа берүү үчүн   үч топтогу күтүлгөн натыйжаларга 

жетүүгө  жол берет  :  жеке, метапредметтик жана предметтик.  

Азиз-сокур баланын күчтүү жагы болуп саналган 

предметтер боюнча сабакта  ийгилик   жагдайын тү зүү зарыл, 

бул   балдар  кээде ага жардам сурап кайрылуусуна жол т үзөт .  

Башка сөз менен айтканда, мугалимдер сабакта окуучулар  

атайын билим алуу муктаждыктары бар балага гана берип 

эмес, ал бала  башкаларга жардам  бергендей кылып,     ар бир 

бала  сабакка активдүү  катыша алгандай куруу керек.   

Ошентип, сокур бала өзүн  зарыл жана пайдалуу сезүүгө 

жөндөмдүү болот.  Жеке  жетишкендиктерин баалоо 

мониторинг жүргүзүү учурунда  жүзөгө ашырылышы мүмкүн, 

баа берүүнүн  мазмуну инклюзивдик билим берүүнүн   негизги  

принциптерин,  окуучулардын акыл -эс жана денелик 

өзгөчөлүктөрүн ,  жекече атайын билим берүү керектөөлөрүн 

эске алуу менен билим берүү уюму  тарабынан аныкталат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерин баалоо сокур окуучулардын өзүнчө  

предметтер боюнча, коррекциялык -өнүктүрүү   аймактын  

курстары боюнча   пландаштырылган натыйжаларга   жетишүү 

болуп саналат.  

Окуу предметтерин өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик 

жыйынтыктарды баалоо системасы,  сокур о куучулардын  

билим алуу жетишкендиктеринин динамикасын баалоону 

камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү  баалоо 
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менен предметтик мазмунду    өздөштүрүү  денгээлин   

баалоону камтыйт.  

  Окуу  сабактарын өздөштүрүү  менен байланышкан 

предметтик натыйжаларга баа берүү объектиси, андан ары 

күнүмдүк жашоо шартка көнүү боюнча окуучулардын  окуу-

таанып билүү, окуу-практикалык маселелерди чечүү 

жөндөмдүүлүгү болуп саналат.  

 Жыйынтыктоо баалоо  сабактагы ккыймылдарды  

ийгиликтүү өздөштүрүүсүн  контролдоо менен чектелет.  

 Баалоо  программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  1) стандарттын мазмунунда көрсөтүлгөн  

жыйынтыктардын толук тизмеси баалоо критерийлери катары 

кызмат кылат. Ошол  белгиленген   натыйжалардын тизмеси 

билим берүү  уюму тарабынан  өз алдынча кеӊейтилиши 

мүмкүн ;  

  2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөр үн   жана баалоо 

көрсөткүчтөрүнүн   тизмесин.  

Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин 

баалоо   толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрдүн) пикирин эске алуу керек,  анткени баалоонун 

маанилүү параметри окуучулардын ар кандай коомдук 

чөйрөлөрдө (мектеп, үй -бүлө), күндөлүк турмушунда, өз 

даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүсү болуп  саналат.  

Жыйынтык  баага предметтер боюнча  натыйжалар 

чыгарылат, алар  билим берүүнүн  кийинки  баскычка  өтүү  

мүмкүнчүлүгү  жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат.   

түзөтүү- өнүктүрүүчү  аймактын курстардын мазмунун  

өздөштүрүү  менен байланышкан  жыйынтыктар Стандарттын 

талаптарына ылайык акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок 
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окуучунун жеке делосуна "укту" деген жазуу түрүнд ө  

чагылдырылат.  

Окуучуга карата   баалоо 2022-жылы анын аккредиттөөнүн 

жүрүшүндө, о.э.  педагогикалык  кадрларды аттестациялоонун 

чегинде жүзөгө ашырылат.  

 Бул окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди  баалоо жүрүшүндө   

ПМПКлардын мониторинг изилдөө жана мүнөздөмөлөрү 

натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн күтүлүүчү 

натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү жыйынтыгына 

негизделген.  
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3.2. Мазмундуу  бөлүм  

3.2.1. Инклюзивдик  билим берүү шартында сокур 

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин 

(ЖОИ)  калыптандыруу программасы.  

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн,  

сокур окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна, сокур 

окуучулардын  таанып билүү жана билим берүү максатарын  

өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.  

ЖОИ программасы сокур окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, 

таанып-билүүчүлүк жана коммуникативдик иш -аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.   

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттерине  төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алуу;  

 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  
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 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун,  жаш-

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо: калган көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) 

орнотуу, аны  реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда 

ишке ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү . 

 

Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш -аракеттери төмөнкү көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар    боюнча,  ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  

 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  
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 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен 

көрсөтүлгөн:  

 окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн  (рельефтүү -чекиттик Брайл арибин пайдалануунун 

негизинде) окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты рельефтүү -

чекиттик Брайл арибин колдонуп, үн жаздыр уу, жалпак жазуу  

аркылуу  жазышат, анын ичинде МКТ инструменттерин 

колдонуу;  
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  маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн  ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

  көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операцияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү;  

  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр 

менен көрсөтүлгөн:  

 Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл 

болгон каражаттарды  туура колдонуу,  монологдук айтып 

берүүнү колдоонуу  менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын 

жана аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдонуу аркылуу 

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү ;   
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 ар түрдүү  ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн 

кызматташуу позициясына умтулуу;  

 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

 маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо;  

  монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу каражаттарын    

туура колдонуу,   баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;  

  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну 

билүү;  

  шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес 

каражаттарды колдонуу.  

  жалпы окуу  иш-аракеттерин калыптандыруу, сокур 

окуучулардын жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, 

таанып билүүсүнүн өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз 

кылуучу, сабактан тышкаркы иш -чараларда  жана сабактарда,  

коррекциялык- өнүктүрүүчүү  аймактын   курстарын да   ишке 

ашырылат.  

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу  "Кыргыз / орус тили", "Адабий окуу", 

"Математика", "Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)", 

"Технология (эмгек)" "Көркөм искусство "," Музыка "," Дене 

тарбия " сыяктуу окуу сабактарында жана  коррекциялык -

өнүктүрүүчү аймактардын "Адаптивдүү дене тарбия жана 

ритмика"," калган көрүүнүн  жана көрүп кабыл алуунун 

коопсуздугу,  жана аны  өнүктүрүү ", "Социалдык -турмуштук багыт 

алуу",  "Мейкиндикте багыт алуу"  курстарында  ишке ашырылат.  
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Жалпы (универсалдык)   иш -аракеттер  төмөнкү  окуу 

предметтердин алкагында калыптандырылат:  

 

"Кыргыз /  орус тили":  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;  

  символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты 

тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;  

  билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;  

  окуу иш-аракеттерин алгоритмизациялоо;  

  ой-жүгүртүүнүн логикалык тизмегин түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү сүйлөө;  

  моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) жана 

моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

  жаш курагына  тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу.  

   

"Адабий окуу":  

  сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур  окуучулардын, 

"Мен-образын" түшүнүүнү;  

  окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын тагдырына  

көз салуу аркылуу окуучунун  инсандык   багыт  алуусун   

калыптандыруу;  
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  адабий чыгармалардын каармандарын  сезимдик натыйжалуу 

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу   негизинде 

өзүн-өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;  

  жаратылышты  сүйүү сезими;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;  

  дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун 

негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп 

чыгуу;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;  

  окуялардын сүрөттөрүн  жана  каармандардын иш - аракеттерин 

оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра түзүү);  

  баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен, аудио -визуалдык 

каражаттарын пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү 

жана көркөм куруу;  

  окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү;  

  олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий 

чыгарманын планын куруу;  

  билимдерди  түзүмдөштүрүү;  

  өз  оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;  

  көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;  

  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);  

  "көргөн - көрбөгөн" системасынын координаттарында 

өнөктөштөр менен кызматташуу ;  
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  Окулган чыгармаларды жана башка  иштерди талкуулоодо 

"сокур-сокур" системасынын координаттарында өнөктөштөр 

менен кызматташуу.  

 

"Чет тили":  

  окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;  

  ар кандай баарлашуу милдеттерди аткаруу үчүн 

коммуникативдик  каражаттарды,  өзгөчө кеп каражаттарын   

шайкеш пайдалануу,   монологдук  пикир түзүү,    жөнөкөй 

диалог куруу;  

  оозеки жана жазуу кебинде   кептик пикир куруу;  

  маектешинин  уга билүү, күнүмдүк темалар боюнча экинчи 

тарапка өз пикирин билдирүү жана түшүнүктүү түрдө жөнөк өй  

маек алып баруу;  

  чет тилин үйрөнүүдө "сокур -сокур", "көргөн - көрбөгөн"   

системасынын координаттарында өнөктөштөр менен иштөө 

жөндөмдүүлүгүнө;  

  маданияттар аралык диалогдун компетенттүүлүгү, башка 

өлкөлөргө  жана элдерге карата оң маанай деңгээлиндеги  ички 

позициянын калыптануусу.  

  " Чет тили"  курсун үйрөнүү учурунда кенже   сокур окуучулар:  

  эне тили сабактарында алынган ыкмаларга негизделген текст 

менен иштөө ыкмаларын жакшыртышат (аталышы боюнча 

тексттин мазмунун алдын алуу, тексттеги сүрөттөргө  ыл айык, 

текстти  көчүрүүнү, ошондой эле тексттен өзүнчө сөздөрдү 

жана сүйлөмдөрдү жазууну, жана башкалар);  
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  сөз маанисин сөз түзүү элементтерин колдонуу менен сөздүн  

маанисин ачуу боюнча  ар түрдүү ыкмаларды  үйрөнүү; 

синоним, антонимдерди; контекстке байлан ыштуу;   

  жалпы кептик байланыш ыкмаларын жакшыртышат, мисалы,  

сүйлөө калыбын пайдалануу менен маекти баштоо  жана 

токтотуу, суроо берип  жана кайра сурап маекти колдоо;  

  өзүн-өзү башкара билүү, өзүн өзү сыйлоо сезимин билүүгө 

үйрөтүү;  

  тапшырмаларды  өз алдынча (мультимедиа колдонмолор 

болуш керек) атайын компютерди колдонуу менен аткарууну 

үйрөнүшөт.  

Жалпы билим берүүчү жана атайын билим берүү көндүмдөрү, 

ошондой эле коомдук -маданий маалымат алуу, сүйлөө ишинин 

негизги түрлөрү менен байланыш мүмкүнчүлүктөрү н түзүү 

процессинде калыптанат. Ошондуктан, алар тематикалык 

пландаштырууда өз алдынча бөлүнбөйт.  

"Математика":  

  математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана 

алгоритмдик иш уюштуруу;  

  коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш-аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  

  маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды  

жана натыйжасын    айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  
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  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация 

(мис, объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  

  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика  сабактарында   "сокур -сокур", "көргөн - 

көрбөгөн"   системасынын координаттарында 

математикалык жана практикалык маселелерди чечүүдө, 

мисалы дүкөндөн эсептөө сыяктуу,  өнөктөштөр менен 

иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык 

кепти  аң-сезимдүү пайдаланышат.  

"Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)":  

  алардын өлкө үчүн сыймыктануу сезимин түзүү, Кыргызстанда 

олуттуу тарыхый окуяларды билүү;  

  өз  өлкөсү, шаары үчүн сүйүү сезими;  өз улутун  сезүү;  

  Кыргыз Республикасынын элдеринин, дүйнө элинин 

маданиятын   жана каада -салттарын урматтоого;  

  окуу ишин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүүлүгү;  

  экологиялык маданиятты калыптандыруу: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу, өз ишмердүүлүгүндө 

экологиялык, жаратылышты коргоо жана сарамжалдуу 

пайдалануу, саламат жүрүм -турум нормаларын колдонуу;   

  негизги адеп-ахлактык нормаларды жана башка адамдарга, 

коомдук топтор жана  жамааттар арасындагы   мамилелеринин 

эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн 

бузулууларына)реалдуу  иш -аракеттерди жасоо  жана жүрүм - 

турумунда   аны ишке ашыруу;  
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  белги-символдук каражаттарды   пайдалануу, анын ичинде 

даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө же 

объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;  

  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин  ышкы 

белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин негизи нде 

салыштыруу, сериация жана  аналитикалык жана синтетикалык 

ишин жүзөгө ашыруу;  

  сакталган  көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү жана   издөө -

багыт алуу ролун шайкеш пайдалануу;  

  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш пайдалануу;  

  курчап турган дүйнөнү таануууда - "сокур-сокур","көргөн - 

көрбөгөн"    координаттар системасында боюнча өнөктөштөр 

менен иштөө жөндөмү;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     тиешелүү кеп 

каражаттарын  колдонуу, монолог  кебин түзүү,  кептин диалог  

формасына ээ болуу;  

  өз  иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну уюштуруу 

үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

  дүйнө жөнүндө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматтарды 

жазууга, анын ичинде МКТ инструменттерин колдонуу менен;  

"Музыка":  

  дүйнө жана улуттук музыкалык маданияттын ар түрдүү 

жанрлары менен таанышуунун негизинде сулуулук жана 

эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү;  

  музыкалык искусствонун  жеткиликтүү түрлөрүн билүү;  

  музыкалык искусство жөнүндө    эстетикалык элестөөлөргө э э 

болуу;  
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  музыканы эмоционалдуу   кабыл алууну өнүктүрүү;  

  музыкалык материалдын негизинде   анализаторлордун 

компенсатордук  ишмердүүлүк    жолдорун шайкеш 

пайдалануу;  

  жамааттык музыкалык иш -чараларга катышуу;  

  музыкалык ишмердүүлүктө    (хордо ырдоо, ж.б.) "көргөн - 

көрбөгөн"   "сокур -сокур" системасынын координаттарында 

өнөктөштөр менен иштей билүү.  

 

"Көркөм искусство. Тифлографика":  

  окуу маселесин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүү;  

  көркөм иш жыйынтыгына окутуу жана таанып  билүү 

кызыкчылыгы;  

  окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгүндө дүйнөнүн 

табигый жана коомдук -маданий   объекттери    менен 

кубулуштарын моделдештирүү жана алмаштыруу;  

  максатына жана аны чечүү үчүн шарттарына ылайык, алардын 

иш-аракеттеринин уюштуруу;  

  жетишкендиктерин жетиштүү түшүнүү, көркөм жана 

жемиштүү иш-  натыйжасын баалоого жөндөмдүүлүгү;  

  суроо берүү жөндөмдүүлүгү (таанып билүү, тактоо, 

коммуникативдик мүнөздөгү );  

  билим мейкиндигин өнүктүрүү, кеңейтүү; жемиштүү иш -

чараларды ишке ашырууга  сезүү көндүмдөрдү, толуктоочу 

ыкмаларды  туура колдонуу;  

  чыгармачылык жана изилдөө мүнөзүндөгү маселелерди 

чыгаруу ыкмаларын камсыз кылуу;  

  зарыл практикалык жардамды туура талап кылууга жана 

алууга жөндөмдүүлүк;  
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  көркөм иштин түрлөрү боюнча тажрыйбасын кеңейтүү;  

  көркөм ишмердүүлүктө     "көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" 

системасынын координаттарында өнөктөштөр менен иштей 

билүү.  

 

"Технология (эмгек)":  

  предметтик-практикалык маселелерди чечүү үчүн жеткиликтүү 

эмгек милдеттерди аткарууга жөндөмдүүлүгү;  

  аналитикалык-синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу 

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин  тандап алуу, 

классификация жана алардын синтези) эмгек ишин өздөштүрүү  

учурунда;  

  практикалык ишмердүүлүктө    бардык анализаторлор (анын 

ичинде   сакталган көрүүнү) пайдалануу;  

  суроо берүү жөндөмдүүлүгү (таанып билүү, тактоо, 

коммуникативдик мүнөздөгү) мугалим жана курдаштары менен 

бир беткей   кызматташууда багыт алуу үчүн;   

 

"Дене тарбия":  

  "Мен образын" спорттук иш -субъект катары  кабыл алуу,  

инсандык жеке аныктоо;  

  ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  
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  адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү 

үчүн  дене тарбия маанисин  баштапкы  түшүнүктөргө  ээ 

болуу;  

  кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча тажрыйбаны   

өздөштүрүүгө ;  

  кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн -өзү кабыл алуу, дене 

тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо жөндөмдүүлүгү;  

  дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, то птоо;  

  машыгуу учурунда иш -аракеттерди көрсөтүлгөн ырааттуулукта 

кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;  

  машыгуу учурунда кыйынчылыктарга туруштук берүүгө 

түрткү иштеп чыгуу;  

  өз  жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн 

жасоодо, туура баа берүү жөндөмү ;  

  физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын 

ала билүүнү;  

  физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга 

жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;  

  кыймылга   жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып  кирүү жөндөмү;  

  өзгөрүүсүз  анализаторлорду ыктыярдуу кыймыл -аткарууда 

пайдаланууга;  

  ишмердүүлүк  ыкмасын  жана ишинин натыйжасын  айырмалай 

билүү жөндөмүнө;  

  дени сак жана коопсуз жашоону жөндөө, саламаттыкты 

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо 

эрежелерин өздөштүрүү ;  

  кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти 

пайдалануу;  
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  машыгуу учурунда  "көргөн - көрбөгөн",  "сокур - сокур "  

координаттар системасында улуу адамдар жана курдаштары 

менен өз ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;   

  дене тарбия  сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактын алкагында төмөнкү  жалпы 

(универсалдык)   иш -аракеттер    калыптандырылат:  

 

"Ийкемдүү дене тарбия":  

  Мен образын" спорттук иш-субъект катары  кабыл алуу,  

инсандык жеке аныктоо;  

  ийкемдүү дене тарбия, түрткү берүүчү иш менен камсыз кылуу 

максатында ортосунда тыгыз байланыш түзүү, ден соолугун 

бекемдөө жана сактоо үчүн түзөтүүчү дене тарбия 

көнүгүүлөрдүн маанилүүлүгүн  түшүнүү;  

  ийгиликке жетүүнүн мотивациясын өнүктүрүү, физикалык 

өнүгүүдөгү   жана кыймыл сферасындагы  бузулуулардан   

арылууга даярдыгын иштеп чыгуу;  

  жашоого маанилүү кыймылдардын аткарылышында берилген 

ыраттуулукту карманууга жөндөмү;  

  өздөштүрүлгөн  кыймылдарынын туура аткарылышын 

контролдоо;  

  машыгуу учурунда кыймылдарга  туура баа берүү жөндөмү;  

  кыйынчылыктарды жоюуга жана кыймыл -аракеттерди жасоо 

үчүн күч  жана энергия муштап, күч топтоо өзүн жөнгө  салуу 

жөндөмү катары;  
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  көнүгүүлөрдү аткарууда сакталган анализаторлорду 

физикалык пассивдүүлүктө, стереотиптүү кыймылдарды 

коррекциялоодо   калыптанып жигердүү пайдаланууга;  

  кыймыл органдардын жана алардын функциялары, кыймыл -

аракеттеринин мазмунуна, мүнөзүнө жараша өзгөчөлөнүү жана 

баа берүү боюнча аналитикалык жана синтетикалык 

көндүмдөр;  

  кыймыл-аракеттердин этабына, алардын макулдашуусу  жана 

ритминин негизинде ички планын түзүү;  

  конкреттүү шарттарга жараша, кыймыл  маселесин 

(мугалимдин жардамы менен) чечүү жолдорун ар түрдүүлүгү;  

  кыймыл иш-аракеттерди (көнүгүү) жүзөгө ашырууда  

практикалык алгоритмизация;    

  конкреттүү шарттарга жараша, түзөтүүчү көнүгүүлөрдү 

аткаруу үчүн кыйла натыйжалуу жолдорун тандап алуу;  

  түзөтүүчү көнүгүүлөрдүн көз карандысыз жана натыйжалуу 

ишке ашыруу үчүн негиз болуп мейкиндик багыт  ыкмаларын 

иштеп чыгуу;  

  улуу адамдар  жана курбулары менен  өз ара "көргөн - 

көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын координаттарында 

өнөктөштөр менен иштей билүү жөндөмдүүлүгү;  

"Калган көрүүнү коргоо, көрүп кабыл алууну  өнүктүрүү":  

  калган көрүүнү коргоо  зарылдыгы жөнүндө түшүндүрүү, 

окутуу жана иш жүзүндө колдонуу жөндөмү;   

  калган көрүүнү өнүктүрүү боюнча иш -чаралар   жана көрүп 

кабыл алуу  ортосундагы байланышты түзүү, ниет жана   көрүү 

функцияларын  өнүктүрүү натыйжасында;  
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  сезүү иш-аракеттерди кылууга муктаждыкты  өнүктүрүү,   

сезүү аркылуу таанып билүүнүн ар кандай жолдорун окуу  

максаттарына  тиешелүү   пайдалануу;  

  көрүп кабыл алууну таанып билүүнүн процесси    катары   

өнүктүрүү ;  

  перцептивдүү  иш -аракеттин тапшырманын жыйынтык 

талаптарына ылайык келүүсүнө жараша туура баа берүү;  

  таанып билүү   максатын  өз алдынча тандап алуу  жана көрүп 

кабыл алуу шартында билдирүү;  

  ишмердүүлүктө    натыйжаларга жетишүү үчүн толуктоочу 

жолу катары көрүү кыймылдарын ыраттулугун жөнгө салуу;  

  аныктоо белгилерин бөлүп көрсөтүү үчүн объектилерди  

талдоо (түс, көлөмү, өлчөмү, курамы);  

  көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү   жана  издөө -багыт 

алуу ролун    шайкеш пайдалануу;  

  аналитикалык-синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу 

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин  тандап алуу, 

классификация жана алардын синтези);     

  көрүү- кыймылдык   макулдашууну өнүктүрүү;  

  имейкиндикте багыт алууда  калган көрүүнү пайдалануу;  

  "көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында  калган көрүүнү колдонуу аркылуу 

өнөктөштөр менен иштей билүү;  

   

"Коомдук-турмуштук  багыт алуу":  

  көз карандысыздык үчүн коомдук -керектөө багыт алуунун 

ыкмаларын өздөштүрүү  маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук-турмуштук  көз карандысыздыгына багыт алуу;  
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  улуу адамдар жана курдаштардын баалоосунда  багыт алуу,  

ишмердүүлүктүн турмуштук,  баарлашуу сфераларында 

ийгилигин/ ийгиликсиздигинин  себептерин түшүнүү;  

  курчап турган объектилер жана  алар менен иш -аракеттер 

жөнүндө конкреттүү түшүнүктөргө  ээ болуу;  

  коомдук-турмуштук  багыт алуу боюнча окутуу жана таанып 

билүү кызыкчылыгын иштеп чыгуу;  

  коомдук-турмуштук  багыт алууда натыйжаларга жетишүү 

үчүн    толуктоочу жол  катары иш -аракеттерди 

алгоритмдештирүүнү  пайдалануу;  

  конкреттүү шарттарга жараша коомдук -тиричилик 

маселелерин чечүү үчүн кыйла натыйжалуу жолдорду  тандап 

алуу;  

  коомдук-турмуштук  багыт алуу үчүн аналитикалык -

синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу (салыштыруу, талдоо, 

маанилүү белгилерин тандап алуу, классификация жана 

алардын синтези) үчүн  негиздерди жана критерийлерди  

тандоо;  

  коомдук-турмуштук багыт алууда практикалык көндүмдөрүн 

жана адаттарды өздөштүрүү  үчүн сакталган  анализаторлорду 

пайдалануу;  

  коомдук-турмуштук багыт алуу окутуу процессинде 

салыштыруу, талдоо, курчаган объектилери (буюмдарды) 

топтоону өздөштүрүү;  

  биргелешкен өндүрүштүк иш -аракеттерин уюштуруу аркылуу 

сокур окуучулардын оозеки ыйгарымдарын өнүктүрүү;  

  каалаган натыйжага жетишүү үчүн мурда өздөштүргөн иш -

аракеттерге  зарыл болгон өзгөртүүлөрдү  киргизүү 

жөндөмдүүлүгү;  
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  биргелешкен коомдук -турмуштук   иш жүрүшүндө көркөм 

чыгармачылык жана  иштиктүү иштин негизинде эстетикалык 

идеяларды жана критерийлерди өнүктүрүү;  

  коомдук –турмуштук жагдайларда оозеки жана жазуу түрүндө  

кептик  пикир куруу;  

  "көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында курдаштары   жана улуу кишилер 

биргелешкен үзүрлүү ишинде   иштей билүү;  

  коомдук-турмуштук  багыт алуу процессинде  баарлашуунун 

вербалдык жана вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, 

түшүнүү жана чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

 

 "Мейкиндикте багыт алуу":  

  сакталган  анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында 

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө 

пайдаланууну;  

  курчаган буюмдар  жана алар менен иш - аракет кылуу 

жөнүндө мейкиндик элестөөлөрүн өздөштүрүү;  

  мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү 

кызыкчылыктарын иштеп чыгуу;  

  мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  таанып билүү  максаттарын өз алдынча тандап алуу  жана 

бөлүү;  

  мейкиндикте багыт алууда жыйынтыктарга жетишүү үчүн  

толуктоочу  жол  катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү;  

  конкреттүү шарттарга жараша, мейкиндикте багыт алуу 

боюнча маселелерди чечүү үчүн натыйжалуу жолдорун өз 

алдынча тандап алуу;  
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  мейкиндикте багыт алууну  өздөштүрүү  учурунда    

аналитикалык-синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу 

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин  тандап алуу, 

классификация жана алардын синтези);  

  "көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер    менен 

иштей билүү жөндөмүнө ээ болуу;  

  мейкиндикте багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

 

3.2.2. Инклюзивдик билим берүү идеясында иштеген 

мектептердин  окуу сабактарынын жана  коррекциялык -

өнүктүрүүчү аймактын курстарынын программасы.  

 Окуу  сабактарынын    программалары    окуучулардын БББ 

ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарына  ылайык 

КР Стандартынын талаптарынын негизинде иштелип чыгат. 

Программа   болжолдуу мүнөздө  болот жана жана мугалимдердин 

окуу программаларын даярдоодо   мүмкүн болгон шилтеме болуп 

саналат. Программа сокур балдар үчүн  татаал маселелерди 

үйрөнүүдө    мүмкүн болгон жекече мамиле ыкмалары  

көрсөтүлгөн.  

 Кыргыз /  орус тили:  

  жалпы маданиятын, руханий -адеп-ахлактык, жарандык, 

коомдук, жеке жана интеллектуалдык өнүгүшүн, 

чыгармачылыгын, ден соолугун сактоо жана бекемдетүүн ү  

калыптандыруу;  
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  Кыргызстандын тилдик жана маданий мейкиндик биримдиги  

жана көп түрдүүлүгү, тилди  улуттун   негизи  жөнүндөгү 

баштапкы элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  кыргыз /  орус тилин үйрөнүүгө окуу, таанып билүү   

кызыгууну калыптандыруу;  

  мейкиндикте багыт алуу, тийип сезүү жана майда  

кыймылдарын, калган көрүүнү өнүктүрүү көндүмдөрүн 

өркүндөтүү, Брайл арибин колдонуу менен  көчүрүүдө 

дептеринде, китепте, мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү,   

кыймылдарынын макулдашуусу жана ыргагын өнүктүрүү,   

жазууну өздөштүрүүдө, дидактикалык материал менен иштөө  

учурунда тийип сезүү аркылуу текшерүү көндүмдөрүн 

өнүктүрүү;  

  Брайл системасы боюнча  рельефтүү -чекиттик арибин 

өздөштүрүү үчүн жазуу процессинин   көндүмдөрүн 

калыптандыруу, бир эле тамганы эки башка абалда 

элестетүүнү  калыптандыруу: жазууда  бир абалда,   окууда 

башка абалда, грифель  менен жазылган текстти окуу;  

  көрүүсү сакталган  окуучулардын  жазуунун жалпак түрүн 

өздөштүрүү ;  

  Толук сокур  окуучулар Брайл түзмөгүн  колдонуп  Гебольд 

системасы боюнча, рельефтүү  трафарет аркылуу жазууну 

өздөштүрүү;  

  Кеп ишмердүүлүгүнүн  ар кандай көрүнүштөрүн өздөштүрүү 

(окуу, жазуу, сүйлөө, угуу);  

  Фонетика жана графика, грамматика  (морфология жана 

синтаксис), лексика (тилдин  сөздүк курамы), морфэмика 

(сөздүн курамы: уңгу жана  мүчө);  
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  сөздүктү байытуу, сөздүктүн ар кандай түрлөрүн пайдалануу 

жөндөмү.  

Программа төмөнкүдөй эсептелген:  

   1- класс    2 -класс    3 -класс    4 -класс  

 Жылдык 

сааттардын саны  

132 170 170 170 

 Текшерүү  

иштеринин саны  

1 7 9 7 

 Программанын мазмуну окуучулардын негизги билимин 

өнүктүрүү жана башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү 

программасына ылайык негизги ыйгарымдарды түзүүгө 

багытталган.  

  Өзгөртүүлөр  Негиз  

1- класс  

  Окуу курсун изилдөөгө 

арналган сааттардын саны 33 

сабакка чейин көбөйтүлгөн . 

Көрүүнүн бир кыйла олуттуу  

төмөндөшүндө  же көрүү жок 

болгон учурда жазуу 

жумуштарынын ыргагын 

кыскарышы, майда  кыймыл -

аракеттин жетиштүү  

өнүгүүсүнүн  жоктугу.  

2 класс  

 Окуу курсун изилдөөгө 

арналган сааттардын саны 68 

сабакка чейин көбөйтүлгөн . 

 Көрүүнүн бир кыйла олуттуу  

төмөндөшүндө  же көрүү жок 

болгон учурда жазуу 

жумуштарынын ыргагын 

кыскарышы, майда  кыймыл -

аракеттин жетиштүү  
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өнүгүүсүнүн  жоктугу.  

3 класс  

Окуу курсун изилдөөгө 

арналган сааттардын саны 68 

сабакка чейин көбөйтүлгөн . 

 Көрүүнүн бир кыйла олуттуу  

төмөндөшүндө  же көрүү жок 

болгон учурда жазуу 

жумуштарынын ыргагын 

кыскарышы, майда  кыймыл -

аракеттин жетиштүү  

өнүгүүсүнүн  жоктугу.  

4 класс  

Окуу курсун изилдөөгө 

арналган сааттардын саны 68 

сабакка чейин көбөйтүлгөн . 

 Көрүүнүн бир кыйла олуттуу  

төмөндөшүндө  же көрүү жок 

болгон учурда жазуу 

жумуштарынын ыргагын 

кыскарышы, майда  кыймыл -

аракеттин жетиштүү  

өнүгүүсүнүн  жоктугу.  
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 Окуучулардын даярдык деңгээлине   талаптар  

Компетенциялардын калыптангандыгы.  

а) баалуулук-маанилик компетенттүүлүк:  

 адам баарлашуусунун негизги каражаты катары тилдин ролун 

сезүү;  

 туура жазуу жана оозеки тил жеке маданиятынын көрсөткүчү 

экенин түшүнүү;  

 өз  кебине   байкоолорунун негизинде өзүн -өзү баа берүү 

жөндөмдүүлүгү;  

б) маалыматтык :  

 окуу маселелерин чечүү үчүн ар кандай булактардан алынган 

керектүү маалыматты табуу үчүн тилди  колдоно билүү;  

 орфографиялык жана тыныш эрежелерине ылайык жазуу 

жөндөмдүүлүгү, окуу тексттин окуп, анализдеп бул курактагы 

балдарга арналган сөздүктөр жана маалымдамалар булактарын 

пайдаланууну;  

 окутуу өз алдынчалыгын жана окуучулардын таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын чагылдырган жалпы окуу 

көндүмдөрдүн жана жалпы иш -аракеттердин  

калыптандырылышы;  

в) окуу - таанып билүү:  

 сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм, тамга, сөз  түркүмү, сөз бөлүгүнүн 

сыяктуу тил бирдиктерин мүнөздөө, табуу, салыштыруу, 

классификациялоо жөндөмдүүлүгү;  



837 
 

 өзүнүн  иш-аракеттерин башкара алуу, жазуусун текшерүүгө 

алуу жөндөмдүүлүгү ;  

 стандарттык жана стандарттык эмесокуу кырдаалдарында 

билимди туура пайдалана билгендик;  

г) коммуникативдик:  

 диалог жүргүзүү жана кеп этикеттин ченемдерге ылайык 

байланыш жагдайды эске алуу менен маек куруп, жөнөкөй 

оозеки монологду,   жазуу тексттер ин түзүү жөндөмдүүлүгү;  

 суроо берүү жөндөмдүүлүгү.  

 

Окуучулардын  билимин баалоонун критерийлери жана 

стандарттары  

Кыргыз /  орус тили боюнча контролду уюштуруунун өзгөчөлүктөрү  

  Окуучулардын жетишүү деңгээлин  контролдоо жазуу  

түрүндө жүргүзүлөт:  диктант,  грамматикалык тапшырмалар,   

контролдук көчүрүүлөр, кыскача баяндар, тесттик тапшырмалар.  

Жат жазуу  орфографиялык жана пунктуациялык ыктарын,  

жөндөмдөрүн текшерүүгө кызмат кылат.  

Диктант  тексттер бардык балдар менен аларды ишке ашыруу 

мүмкүнчүлүгүнө  ылайык орто кыйындык менен  тандалып алынат. 

Ар бир текст окулган орфограммалардын  (сөздүн жалпы санынан 

болжол менен 60%) жетиштүү санын камтыйт.  

Текст    изилденбеген эрежелерди,   сөздөрдү камтыбаш керек, 

же бул сөз алдын ала  доскада жазылган   болууга тийиш. Жаңы 

изилдөө жүрүп жаткан     сөздөр  жана   грамматикалык эрежелерди 

киргизүү максатка ылайыксыз.  
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Диктант катары ырааттуу тексттер сунуш  кылынат - балдардын  

мүмкүнчүлүктөрүнө  ылайыкташтырылган ар кандай автордук, же 

мугалим тарабынан түзүлгөн. Тексттин  тематикасы   балдарга 

жакын жана кызыктуу болушу керек: достук, балдардын  жашоосу, 

мекени,жаратылыш, саякат, ж.б. жөнүндө. Сүйлөмдөрдүн түзүлүшү 

жөнөкөй болушу керек, айтуу  максаты  боюнча ар кандай жана 

башталгыч мектепте өтүлүүчү синтаксистик категориялар менен 2 -8 

сөздөрдөн (бир өңчөй сүйлөмдөрдөн) турушу керек  

 

 Грамматикалык талдоо окуучулардын грамматикалык  

кубулуштарын, сөз жана сүйлөмдөрдүн жөнөкөй тил анализ 

жасоого мүмкүнчүлүгүн,  түшүнүү даражасын текшерүү болуп 

саналат.  

Грамматикалык талдоону  аткарууну текшерүү үчүн  текшерүү 

иштери колдонулат, алардын мазмунуна 2 ден ашык эмес 

грамматикалык талдоо   киршгизилет.  

Жакшы жетишкен окуучуларга  кыйынчылыгы жогорулат ылган, 

тилдик өнүгүүнү талап кылган кошумча тапшырмалар сунушталат.  

 

Контролдук көчүрүү,  диктант сыяктуу эле   орфографиялык 

жана пунктуациялык ыктарын,  эрежелерин билүү  жөндөмдөрүн 

текшерүүгө кызмат кылат. Ошондой эле, контролдук көчүрүүдө, 

басылган текстти көчүрүү, сүйлөмдөрдүн чек араларын   табуу, 

oрфограммаларды аныктоо, тексттин бир бөлүгүн   жаза билүү  

текшерилет.  

Контролдук көчүрүүгө жоголгон тыныш белгилери  менен 

ырааттуу тексттер сунушталат.  
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Баяндама  (окутуу)  жазуу көндүмдөрүн калыптануусун сыноо 

болуп саналат, тексттин негизги мазмунду ачып көрсөтүү 

жөндөмдүүлүгү, түшүнүп негизги ойлорун калтырбастан берүү 

жөндөмдүүлүгү; эне тилинин эрежелерин урматтоо  менен жазуу 

түрүндө айтып берүүнү уюштуруу.  

Баяндама  үчүн так сюжеттик  линия баяндоо  мүнөздөгү 

кыскача   текст сунуш кылынат. Бара -бара,   жөнөкөй сыпаттама 

текстти пайдаланууга болот - пейзаж, портрет ж.б.  

Тесттер  -  стандарттуу эмес окуу кырдаалда өз билимин 

колдонуу мүмкүнчүлүгүн түзүү көлөмүн аныктоо боюнча 

текшерүүнүн динамикалык түрү.  

Сандык  баа берүүнүн өзгөчөлүктөрү (баалоо)  

"5" ("эң жакшы")  –  талаптарды аткаруу деңгээли 

канааттандырарлыктан  олуттуу жогору: азыркы жана мурунку окуу 

материалдан да каталардын жоктугу; бир кемчиликтен ашык эмес; 

баяндоо  ырааттуу  жана толук.  

"4" ( "жакшы") - аткаруу талаптары  канааттандырарлыктан бир 

деңгээл жогору: кошумча материалды пайдалануу, суроолорго жооп 

толук жана ырааттуу  чагылдырылган; пикиринин көз 

карандысыздыгы, талкууланып жаткан маселеге өз мамилесинин 

чагылдырылышы.   азыркы окуу материалдарынан  2 -  3 каталар же 

4 - 6 кемчиликтер; өткөн материалдар боюнча 2 катадан же 

4кемчиликтен ашык эмес;   материалдын  логикалык бузуулары  

бар; окуу милдетти чечүүгө туура эмес ыкмаларды колдонуу; 

материалды  чагылдыруудагы кээ бир каталар.  
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"3" ( "канааттандырарлык") - белгилүү   аткаруу талаптарына 

шайкеш келүүнүн минималдуу деңгээли ; учурдагы окутуу 

материалдарын 6 катадан  ашык же орунсуз 10кемчилик; өткөн окуу 

материалдарын  5 катадан көп эмес,   8 кемчиликтерн ашпашы 

керек; логиканын кээ бир  бузулуусу;  талкууланып жаткан суроону  

ачыктоо толук  эмес.  

"2" ( "жаман") –  талаптарды  аткаруу канааттандырарлыктан 

бир деңгээл төмөн: көп учурда азыркы окутулуп жаткан  материал 

боюнча  6 ката  же 10 кемчиликтен көбү бар; өткөн материал 

боюнча орунсуз 5 ката  же 8 кемчилик; тексттин логикасы 

бузулган; талкууланып жаткан суроону  ачыкталган  эмес жана  

толук  эмес,  тексттин негизги жоболору эч кандай такталган  эмес  

же  туура эмес.  

Кыргыз/ орус тилинен жазуу ишин баалоо.  

Сокур  окуучулар үчүн:  

1-класс  

Диктант  

"5"  -     а) текст орфографиялык каталары жок жазылган;  

б) бир оңдоо же техникалык ката бар;  

"4" –    а) 1-2 орфографиялык  же 2 -3 техникалык ката 

кетирилген;     

б) 3төн ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;  

 "3" -    а) 3-6 орфографиялык  ката же 4 -6 техникалык ката 

кетирилген;  
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б) 5тен ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;  

"2" - 6 орфографиялык, 6 -7-техникалык каталары бар  

диктантка  коюлат (биринчи класстын окуучуларына "2" коюлбайт)   

Эскертүү:  

бир ката, ошол эле бир сөздө кайталанып кетирилсе 1 ката 

катары саналат, ал эми  ар кандай сөздөргө бир эле эрежеге ката 

кетирилсе    эки ката деп саналат.  

2-4-класстар  

Грамматикалык  тапшырмалар  

"5"  -  ката жок.  

"4" –  3/4  кем  эмес тапшырма туура аткарылган.  

"3" - кеминде 1/2 тапшырма   туура аткарылган.  

"2" - бүт иш  туура эмес  аткарылган же тапшырма такыр эле 

аткарылган эмес   болсо.  

Баяндама жана дилбаян.  

 "5"  -  эгер жазуу темага (текстке)  толугу менен туура  келсе; 1 

түзүмдүк туруксуз ката кетирилсе (сөздөрдүн ырааттуулугу 

бузулган учур, аттарын алмаштыруу ж.б.),  1 -стилистикалык ката 

бар.  

"4" -  жазуу  жалпысынан теманын атына (текстке) ылайык 

келсе; 1-2 сүйлөмдү курууда жана сөздөрдү колдонууда ката 

кетирилсе,   1 -2 орфографиялык ката болсо.  

"3" - баян же дилбаян жазуучунун тексттинен (темадан) 

четтөөлөр бар болгон, сүйлөм түзүлүшүндөгү 3 -4 каталар жана 
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сөздөрдү туура эмес колдонгон,   3 -5 орфографиялык   катасы бар 

жазууга коюлат.  

"2" - дилбаян темага (текстке) дал келбесе, сүйлөм курууда 

олуттуу   каталар бар, сөз пайдалануу ченемдерине  караганда, 

олуттуу четтөөлөр бар,   6дан ашык орфографиялык   ката 

кетирилген.  

Эгер дилбаянда  5 -тен ашык техникалык ката  кетирилген 

болсо, баа 1-баллга   азайтылат. 1 -4 класстардын окуучуларына  

жазуу чыгармалары үчүн жаман баа коюлбайт, бирок зарыл болгон 

окуучулар менен жекече иш жүргүзүү керек.  

Эскертүү:  

Башталгыч мектепте иш  түрлөрү  окутуу мүнөздө экенин эске 

алып, канааттандырарлык эмес баалар "көзөмөлдөө" дилбаяндарына 

жана баяндамаларга коюлат.  

Кеп  ишмердигинин түрлөрү.  

Угуу .   

Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын аӊдап -

сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү. Сүйлөө .  Коммуникативдүү 

милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн  баарлашуунун  максаттарына 

жана шарттарына ылайык  тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин 

диалог формасын практикалык түрүндө   өздөштүрүү. Окуу  

милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун практикалык 

өздөштүрүү  (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).  О куу  жана 

күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 
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(саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап 

менен кайрылуу). Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура 

интонацияны сактоо.  

  Окуу.   

Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн тандап 

алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу. текстте 

камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды иштеп 

чыгуу. Текстте   камтылган маалыматты чечмелөө жана жалпылоо. 

жаратылыш объекттерин жана алардын моделдери менен  

алиппедеги рельефтүү  сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган   

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү, (көрүүсү  чейин 

сакталган  сокурлар үчүн). Сөздөрдү дидактикалык материалды 

колдонуп   морфологиялык жана фонетикалык  туура   талдоо   

(рельефтүү  схемаларды түзүүдө жана окууда) пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. тексттин түзүлүшүн жана тил 

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо  жана баалоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу. Окуу ишинин бул 

түрү үчүн коюлган    белгилүү эрежелер боюнча 35 ашык эмес   

сөздөрдү окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин  мазмуну  

(толук, тандалма) жөнүндө баяндама   жазуу. Өз чакан тексттерди 

түзүү (эссе) окуучулар   кызыккан темалар боюнча (элестөөлөрдүн 

негизинде, адабий чыгармалардын негизинде, аудиожазууну 

угуунун негизинде   ж.б.у.с.).   Жазуу   көндүмдөрүн жана ыктарын 

рельефтүү чекиттик   Л.  Брайл арибин   колдонуу аркылуу 

өздөштүрүү. Жалпак  жазууга окутуу.  Жалпак  шрифтти үйрөнүү.     

кагаз бетине фломастер менен жазылган (көрүүсү сакталган 
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сокурлар үчүн),  картондон кесилген, пластмассада же полимердик 

плёнкада рельефтүү   түшүрүлгөн   басма тексттин тамгалары менен 

чыгаруу менен таныштыруу (сокур балдар үчүн).   атайын плакатта 

рельефтүү  басылган тамгаларды тийип сезүү аркылуу кароо.  

Үйрөнгөн  тамгаларды кайра жазуу.  Кээ бир тамгаларды     жана 

сөздөрдү  контрастуу алкагына  жазуу,   (сакталган көрүүсү менен 

сокурлар үчүн) үлгү боюнча  жана эске тутуу  б оюнча Гебольд 

системасы менен тамгаларды, сөздөрү жазуу. Брайл   түзмөгүндө  

басма  тамгаларды жазуу.  Жалпак  шрифтти үйрөнүү.    Жазуу 

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу  

(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү). Рельефтүү   тамгалар альбому нда 

жазылган   ариптер менен таныштыруу,   үлгү    жана эске тутуу  

боюнча баш   тамгаларды   жана кичинекей (саптык) тамгаларды  

татаалдашуу боюнча  жазуу.   Жазуу тамгаларын жана алардын 

кошуууларын  трафарет аркылуу   калем же  менен шарик калеми 

менен  (  сакталган көрүүсү менен сокур балдар үчүн) жазуу. 

рельефтүү   трафаретти колдонуп карандаш  менен   тамгаларды  

(сокур балдар үчүн) жазуу.   

 Сабаттуулукка окутуу . 

Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү   тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүздөрдү айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн  

минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  муундарга бөлүштүрүү. 

Басым ордун аныктоо.  
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  Окуу.    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  

Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди 

түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным 

менен окуу. Кыска  тексттердин  жана ырлардын материалында  

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн 

сөздөр  менен окууга өтүүдө) окуу  менен таныштыруу.   

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)   көчүрүп жазып жатканда, 

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.  

  Микромейкиндикте багыт алуунун   жолдору жана 

ыкмаларын өздөштүрүү: окуу китебинде, дептеринде, прибордо 

(керектүү баракты,  сызыкты, тамганы, прибордун торчосун тез таба 

алуу; партада окуу  куралдарын туура жайгаштыра билүү;  

чачыратма кассасы менен иштей алуу, алиппенин кесилген 

тамгасын жана алфавитинен сөздөрдү  тизип жана түзө билүү).  

Жазуу.  Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол 

кыймылдарынын макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн 

өнүктүрүү. Л.Брайль  приборунда багыт алуу ыктарынын 

өнүктүрүү, дептеринин мейкиндигинде, класс тактасында багыт 

алуусунун жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү.   Тамгаларды,  тамга 

айкалыштарын,  муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз  

жана сүйлөмдөрдү   көчүрүү.  Айтылышы  менен карама -каршы 

келген сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү жазуу.   Текстти    туура  

көчүрүүнүн ыкмаларын өздөштүрүү.  

 Тамга  эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  

колдонуу: сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, 

абзац.   
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Сөз жана сүйлөм. Сөз  талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ 

үчүн  материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу.  Сөздөр  менен 

сүйлөмдөрдү айырмалоо.   Сүйлөмдөр  менен иштөө: сөздөрдү 

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү.  

Орфография.  Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу жана 

аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм башында, 

энчилүү аттардагы баш тамгалар;  муун боюнча ташымал; тыныш 

белгилерин колдонуу;   Кепти өнүктүрүү .  Текстти  өз  алдынча үн 

чыгарып окууда   жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  

сериясы, өздүк оюндар материалдары, сабактар,  байкоо боюнча 

анча чоң эмес баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Систематикалык курс  

Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, ала рды айтуу 

ортосундагы айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   үнсүздөр, 

жумшак жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана 

түгөйлөш эмес тыбыштарды    үнсүздөрдүн   жумшактыгы боюнча 

аныктоо.   Басым, сөздө басым  түшкөн үндүүлөрдү табуу. 

Сөздөрдү  муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  сапаттык 

мүнөздөмөлөрүн аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз айкаштарын 

үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине ылайык   так 

айтуу. Сөздөрдү  фонетикалык талдоо. Графика.    Үн  жана 

тамганын ортосунда айырма. Тамганы тыбыштын  турумдук   

белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - үнсүздөрдүн жумшартуу 

же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. Тамга  эмес  графикалык 

каражаттардын функцияларын  колдонуу: сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Тамгалардын   тизилүү 

катары. Алфавитти   билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары 
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туура атоо. Алфавит   менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу 

сөздүктөр, китеп, каталогдор.  

Лексика.   Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү  табуу. 

Тексттеги  сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы 

менен   маанисин тактоо.   Бир  маанилик жана көп маанилик 

сөздөр.  түз жана каймана    маанидеги сөздөр   жөнүндө түшүнүк.   

Синонимдерди   жана антонимдерди  кепте пайдаланууга  байкоо 

жүргүзүү.  Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.  

Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, 

тектеш, сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  Сөздү  түзүмү боюнча 

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор  боюнча алфавит 

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, 

алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.  

 

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 

Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү. Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөр үшү. Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө 

боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  1,2,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү. Зат  атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат  атоочун көптүк 

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  

Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  
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атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекели к ат 

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 

2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун 

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны, 

анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Эти шке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.   «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго 

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.  Этиштин чактары: өткөн чак, 

келээр чак, учур чак.  Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак 

жана сан    боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I  жана  II жагы боюнча 

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.   Этишти 

морфологиялык талдоо.  

Уӊгу.  Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).   

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын 

милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын  

түзүүсү.  Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен 

предлог ортосундагы айырмачылык.   

Синтаксис. Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү 

айырмалоо. Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын 

белгилөө,  үйрөнгөн грамматикалык түрлөрү менен сөз 

айкаштарынан сүйлөм түзүү,  жана аны жайылтуу. Максатын 

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    

сүйлөмдөр.  Ойго эмоционалдык түс (интонация) берүү.    

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү     баса белгилөө.  

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    Туура  жазуу 

эрежелерин колдонуу.  

Кепти  өнүктүрүү  .Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким 

менен, эмне максат менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог 

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. 

Окуу  кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө та к жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жарда мы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана  ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлө мдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  
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Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү 

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндама лар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар;  сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

Адабий окуу  

Ар бир класстагы «Адабий окуу» предметинин мазмуну   негизги 

иштин багыттарын чагылдырат жана төмөнкү бөлүктөрдү камтыйт:  

 Балдардын окуу чөйрөсү.  

 Окуу техникасы.  

 Окуп жана угуп жаткан учурда окуп -  түшүнүүнүн ыкмаларын 

калыптандыруу, окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрү.  

  Окулганды   эмоционалдык жана эстетикалык сезе билүү. 

Текст  талдоо элементтери.  

  Адабий пропедевтика.  

  окуучулардын чыгармачылык иши (адабий чыгармалардын 

негизинде). Оозеки  жана жазуу тилин өнүктүрүү.  

Программада    балдардын    өз алдынча   үйдөн окуусун, 

сабактан жана сабактан тышкаркы окууну  уюштуруу 

каралган, бул окуунун негизги өзгөчөлүгү  бул сабактарда 

окуучлар хрестоматия китеби менен эмес,   балдар китеби 

менен иштешет.   сабактан тышкаркы окуу системасынын 

негизги өзгөчөлүгү балдар "окуу китебинин ичинде" окушат,   

башкача айтканда ушул бөлүмдүн жазуучуларынын окуяларын 
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же ырларын, повесттин  окуу китебине кир бей калган башка 

бөлүмдөрүн окушат.   Ошентип, көркөм чыгарманын жалпы 

толук кабыл алуу принциби ишке ашат. Сабактан тышкаркы 

окуу сабактарында ар бир бөлүм  боюнча  окуу иштери 

аяктагандан кийин өткөрүлөт. Бул сабактарга чыгармаларды  

жана темаларды тандоо –  мугалимдин жеке  иши. Ар бир окуу 

жылдын аягына карата өз алдынча окуу үчүн китептердин 

болжолдуу тизмеси  көрсөтүлөт, аларды класстан тышкаркы 

окуу сабактарында колдонууга болот  

Окуу китептерине кирген бардык ырлар  жаттоо  үчүн 

сунушталат, ошондой эле мугалимдин тандап алуусу боюнча   

прозанын чакан  (3 -4 сүйлөмдөн 7 -8 сүйлөмгө чейин) 

үзүндүлөрү. Мугалим  үчүн жаттоо ырлардын саны жана 

көлөмү өтө чоң көрүнгөн болсо, балдар өз тандоосу менен 2 -3 

ыр жаттаса болот.  

Адабий окуу сабактары боюнча окуу иш -аракеттеринен 

(жемиштүү окуу технологиясы)  туура окуу ишмердүүлүгүн 

камсыз кылуучу технология  негиги болуп саналат, ал  жаш 

окуучулардын окурмандык компетенциясын калыптандырууну 

камсыз кылат.  

Текст   менен иштөөнүн технологиясы    үч этапты 

камтыйт.  

I  этап. Текст  менен окууга чейин  иштөө.  

 Антиципация (күтүү, алдыдагы окууну прогноздоо).  

Тексттин семантикалык, тематикалык, эмоционалдык 

багытын аныктоо, анын каармандарын чыгарманын аталышы   

боюнча баса белгилөө, жазуучунун аты -жөнү, түйүндүү 

сөздөрү, текстти окурмандардын мурунку тажрыйбасына 

таянып иллюстациялар менен иштөө.    окуучулардын 
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даярдыгын   эске алуу менен сабак максаттарын иштеп чыгуу  

(окуу, умтулуучулук, эмоционалдык, психологиялык).  

II этап.  Окуу учурунда   текст менен иштөө.  

Текстти  алгачкы окуу. окуучулардын текст, жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык,  өз  алдынча окуу класста  окуу, угуп окуу, же аралаш 

окуу (мугалимдин тандоосу боюнча). негизги кабылдоону 

мугалимдин тандоосу менен, баарлашуунун түрлөрү бо юнча, 

ангеменин жардамы менен) аныктоо. Окуучулардын  мазмуну, 

эмоционалдык түсү боюнча баштапкы божомолдорун 

тууралоо.  

 Текстти кайра  окуу. Жай  "ойлонуп" кайра -окуу (текст 

же анын айрым үзүндүлөрүн). Текстти талдоо (ыкмалар: текст 

аркылуу жазуучу менен диалог, окулган текст боюнча 

ангемелешүү, түйүндүү сөздөрдү  бөлүү ж.б. )  

Тексттин ар бир маанилүү  бөлүгүнө түшүндүрүү 

суроолорун коюу.  Окулган текстти  жалпылоо.  Тексттин 

мазмуну боюнча   жалпылоо суроолорун берүү. Тексттин кээ 

бир үзүндүлөрүнө кайрылуу. Көркөм  окуу.  

III-этап. Окулган    текст  менен иштоо.  

Текст боюнча  түшүндүрүүчү (маанилик) маек.  Окулган 

текстти жамааттык  талкуулоо, дискуссия.  Автордун 

позициясын  окурмандын   чечмелөөсү менен салыштыруу.   

Тексттин  негизги маанисин негизги иде ялар жыйындысын 

аныктоо жана иштеп чыгуу.  

Жазуучу  менен таанышуу. Жазуучу  тууралуу окуя. 

жазуучунун инсандык сапаттары жөнүндө сүйлөшүү. Окуу 

китебинин  материалы, кошумча булактар менен иштөө.  
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Аталышы  менен иштөө иллюстрациялар. Аталыш  

маанисин талкуулоо. Окуучулардын  даяр иллюстрацияларга  

кайрылуусу. окурмандын көз карашы менен сүрөтчүнүн 

катышы.  

  Окуучулардын (сезимдер, кыялдануу, мазмунду  

түшүнүү, көркөм түрү) окурмандык ишмердүүлүк тармагына 

таянган чыгармачылык тапшырмалар.  

 

Чет тили.  

Графика, каллиграфия, орфография. Англис  

алиппесинин  бардык  тамгалары. Негизги тамга айкалыштары. 

Тыбыштык-тамгалык тиешелүүлүктөр. Транскрипция  

белгилери. Апостроф. Окуу  жана жазуунун негизги 

эрежелери. Активдүү сөз байлыгына кошулган көп таралган 

сөздөрдү  жазуу.   

 

Кептин фонетикалык жагы.  Англис тилинде угууга 

бардык үндөрдүн жана үндүк айкалыштардын тийиштүү 

айтылышы жана айырмасы. Айтылыш  эрежелеринин 

сакталышы: үндүүлөрдүн   узундугу жана кыскалыгы,   бир 

муун же сөздүн аягында үнсүз  тыбыштардын  жумшарышынын 

жоктугу ж.б. Дифтонг. Байланыштыруучу  «r» ( there is/ there 

are).  Сөздө, сөз айкашындагы  басым. Кызматчы  сөздөрдө 

(макала, союздар, предлогдору)  басымдын жоктугу. 

Сүйлөмдөрдү  маанилүү  топторго бөлүү. Жай, суроолуу 

(жалпы жана атайын суроолор), илептүү  сүйлөмдөрдүн  

ыргактык-интонациялык өзгөчөлүктөрү. Тизме  интонациясы. 

Үйрөнгөн  сөздөрдүн  транскрипциясын  окуу.   
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Кептин  лексикалык жагы .  эки тараптуу (кабыл алууга 

жана үзүрлүү) баарлашуу учурларын белгилеген   

500лексикалык бирдиктин  башталгыч мектептин  

тематикасынын чегинде көлөмүн  өздөштүрүүгө,  жөнөкөй 

туруктуу  сөз айкаштары, баалоо лексикасы жана кептик 

клишелер  англис тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын 

чагылдырган кеп этикеттин элементтери  катары.    Эл аралык 

сөздөр (мисалы, doctor, film). Сөз  жасоо ыкмалары ж өнүндө  

баштапкы элестөөлөр: суффиксация (er, or, t ion, ist ,  ful , ly, -

teen, ty, th суффикстери), сөздү бириктирүү  (postcard), 

өзгөртүү (play-to play).  

 

Кептин грамматикалык жагы .  сүйлөмдүн негизги 

баарлашуу түрлөрү: Жай, суроолуу илептүү  сүйлөмдөр .  Жалпы  

жана  атайын  суроолор .  Суроо  сөздөр :  what, who, when, where, 

why, how. Сүйлөмдөгү  сөздөрдүн  тартиби .  Оӊ   жана  терс  

сүйлөмдөр .  Жөнөкөй  этиштик  баяндооч  менен   жөнөкөй  

сүйлөмдөр .  (He speaks English.),    Татаал  заттык  баяндооч  (My 

family is big.).  Кошмок  этиштик  баяндооч  (I  like to dance. She 

can skate well  ).  Оң   илептүү  (Help me, please)  жана  терс  

илептүү  сүйлөмдөр  (Don’t be late!)   Учур  чактагы   жаксыз  

сүйлөмдөр  (It is  cold. It’s five o ’clock.) Жүгүртүү   менен  

сүйлөмдөр  there is/ there are. Жөнөкөй  жайылма  сүйлөмдөр .  

Бир  өңчөй  мүчөлүү  сүйлөмдөр . Татаал  and и  but союздары  

менен  сүйлөмдөр .   Татаал   because сүйлөмдөр . 

Туура  жана  туура  эмес    этиштер  Present, Future, Past 

Simple (Indefinite). Этиштин  белгисиз  формасы .  to be этиш  

байламтасы .  Модалдык  этиштер  can, may, must, have to. 

Этиштин  оозеки  үлгүлөрү  I’d l ike to… Жекелик  жана  көптүк  
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сандагы  зат  атоочтор . Белгилүү , белгисиз  жана  жок  артикли  

менен   зат  атоочтор . 

Оң ,  салыштырма  жана  күчөтмө  даражадагы ,  эрежелер  

боюнча  жана  өзгөчө   түзүлгөн  сын  атоочтор .  

Ат  атоочтор :  жеке  (  атооч  жөндөмөдө  жана  объекттүү  

жөндөмөдө),  таандык ,  суролуу ,  көрсөтмө  (this/these, 

that/ those), белгисиз  (some, any кээ  бир  пайдалануу  учурлары). 

Убакыт  тактоочу  (yesterday, tomorrow, never, usually,  

often, sometimes).  Даража  тактоочу  (much, l it tle, very).  

Эсептик  сан   атоочтор(100 чейин  ) ,  иреттик  сан  атоочтор  

(30ка  чейин). 

Көп   колдонулган  предлогдор :  in, on, at ,  into, to, from, of, 

with. 

 

Немец тили  

 

 Графика, каллиграфия, орфография. Немис  алиппесинин  

бардык  тамгалары. Негизги тамга айкалыштары. Тыбыштык -

тамгалык тиешелүүлүктөр. Транскрипция  белгилери. Апостроф. 

Окуу  жана жазуунун негизги эрежелери. Активдүү сөз байлыгына 

кошулган көп таралган сөздөрдү  жазуу.   

 

Кептин фонетикалык жагы.  Немис  тилинде угууга бардык 

үндөрдүн жана үндүк айкалыштардын тийиштүү айтылышы жана 

айырмасы. Айтылыш  эрежелеринин сакталышы: үндүүлөрд үн   

узундугу жана кыскалыгы,   бир муун же сөздүн аягында үнсүз  

тыбыштардын жумшарышынын жоктугу ж.б. Дифтонг.    Сөздө, сөз 

айкашындагы  басым. Кызматчы  сөздөрдө (макала, союздар, 

предлогдору)  басымдын жоктугу. Сүйлөмдөрдү  маанилүү  топторго 
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бөлүү. Жай, суроолуу (жалпы жана атайын суроолор), илепт үү  

сүйлөмдөрдүн  ыргактык-интонациялык өзгөчөлүктөрү. Тизме  

интонациясы.    

Кептин  лексикалык жагы .  эки тараптуу (кабыл алууга жана 

үзүрлүү) баарлашуу учурларын белгилеген   500лексикалык 

бирдиктин  башталгыч мектептин  тематикасынын чегинде көлөмүн  

өздөштүрүүгө,  жөнөкөй туруктуу  сөз айкаштары, баалоо 

лексикасы жана кептик клишелер  немис тилдүү өлкөлөрдүн 

маданиятын чагылдырган кеп этикеттин элементтери  катары.    Эл 

аралык сөздөр (мисалы, das Kino, die Fabrik ). Сөз  жасоо ыкмалары 

жөнүндө  баштапкы элестөөлөр: суффиксация (er, in, chen, lein, t ion, 

ist),  сөздү бириктирүү  (das Lehrbuch), конверсия (das Lesen, die 

Kälte).  

Кептин грамматикалык жагы .  Сүйлөмдүн  негизги 

баарлашуу түрлөрү:  Жай, суроолуу илептүү  сүйлөмдөр .  Жалпы 

жана атайын суроолор. Суроо сөздөр: wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби. Оӊ  жана терс 

сүйлөмдөр. Жөнөкөй этиштик баяндооч менен  жөнөкөй сүйлөмдөр 

(Wir lesen gern .) Татаал заттык баяндооч (Maine Familie ist  groß). 

Кошмок этиштик баяндооч( Ich lerne Deutsch sprechen).     Илептүү  

сүйлөмдөр (Hilf mir bitte!).   Жүгүртүү  менен сүйлөмдөр Es gibt. 

Жөнөкөй жайылма сүйлөмдөр. Бир өңчөй мүчөлүү  сүйлөмдөр. und, 

aber союздары менен  татаал сүйлөмдөр.  Татаал  because 

сүйлөмдөр.  

Ыӊгай  грамматикалык түрлөрү: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Күчтүү жана начар этиштер. Жардамчы этиштер haben, 

sein, werden. sein  этиш байламтасы. Модалдык этиштер können, 

wollen, müssen, sollen. Этиштин белгисиз  түрү (Infinit iv).  
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Жекелик жана көптүк  сандагы зат атоочтор. Белгилүү, 

белгисиз жана жок артикли менен  зат атоочтор. Зат  атоочтун 

жөндөлүшү.  

Оң, салыштырма жана күчөтмө даражадагы, эрежелер боюнча 

жана өзгөчө  түзүлгөн сын атоочтор.  

Ат атоочтор: жеке, таандык, суролуу, көрсөтмө ( ich, du, er, 

mein, dieser, jener).  Терс  ат атооч kein. 

Убакыт тактоочу  heute, oft ,  nie, schnell  ж.б.  Даража тактоочу 

gut, viel ,  gern .  Эсептик сан  атоочтор(100 чейин ), иреттик сан 

атоочтор (30ка чейин).  

Көп  колдонулган  предлогдор: gut, viel ,  gern. 

 

Француз тили  

Графика, каллиграфия, орфография. Француз  

алиппесинин  бардык  тамгалары. Негизги тамга айкалыштары. 

Тыбыштык-тамгалык тиешелүүлүктөр. Транскрипция  

белгилери. Апостроф. Окуу  жана жазуунун негизги 

эрежелери. Активдүү сөз байлыгына кошулган көп таралган 

сөздөрдү  жазуу.   

Кептин фонетикалык жагы.  Француз  тилинин 

тыбыштары  айтылыш нормалары. Айтылыш  эрежелеринин 

сакталышы: үндүүлөрдүн   узундугу жана кыскалыгы,   бир 

муун же сөздүн аягында үнсүз  тыбыштардын жумшарышынын 

жоктугу, үндүүлөрдүн    ачыктыгы жана жабыктыгы  ж.б.  

Сүйлөмдөрдү  маанилүү  топторго бөлүү  Сөздө, сөз 

айкашындагы  басым.  Ритмикалык топтордун ичиндеги 

фонетикалык  кысуу (liaison) жана байланыш (enchaînement).    

Жай, суроолуу (жалпы жана атайын суроолор), илепт үү  

сүйлөмдөрдүн  ыргактык-интонациялык өзгөчөлүктөрү .    
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Кептин  лексикалык жагы .  Эки  тараптуу (кабыл алууга 

жана үзүрлүү) баарлашуу учурларын белгилеген   

500лексикалык бирдиктин  башталгыч мектептин  

тематикасынын чегинде көлөмүн  өздөштүрүүгө,  жөнөкөй 

туруктуу  сөз айкаштары, баалоо лексикасы жана кептик 

клишелер  француз  тилдүү  өлкөлөрдүн маданиятын 

чагылдырган кеп этикеттин элементтери  катары.    Эл аралык 

сөздөр.   Сөз  жасоо ыкмалары жөнүндө  баштапкы элестөөлөр :  

суффиксация (ier/ iиre, tion, erie, eur, teur);  суффикстери ), 

сөздү бириктирүү  (grandmиre, petitsenfants).  

Кептин грамматикалык жагы . Сүйлөмдүн  негизги 

баарлашуу түрлөрү: Жай, суроолуу илептүү  сүйлөмдөр .  Жалпы 

жана атайын суроолор. Суроо жүгүртүүлөр:  estce que, qu’estce 

que.  Суроо сөздөр:  слова qui, quand, où, сombien, pourquoi, 

quel/quelle.  Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби.  Ээ менен 

баяндоочтун инверсиясы. Оӊ  жана терс сүйлөмдөр. Жөнөкөй 

этиштик баяндооч менен  жөнөкөй сүйлөмдөр ( Je vais а 

l’école .) ,  татаал заттык баяндооч (Ma famille est  grande.) 

Кошмок этиштик баяндооч (Je sais danser). Жаксыз  сүйлөмд өр  

(Il  neige. Il  fait  beau).  Конструкциялар: с’est ,  се sont, il  faut , 

i l·y·a .Жөнөкөй жайылма жана бир өңчөй мүчөлүү  сүйлөмдөр. 

Татаал et союздары менен  сүйлөмдөр.    

Шарттуу ыӊгайлардын   грамматикалык формалары 

(l’indicatif):  le présent,le passé composé,  le futur immédiat, le 

futur simple .   Этиштердин présent жакталыш   өзгөчөлүктөрү:  

этиштин I жана II топтору, III топтогу  этиштердин көпчүлүгү 

(avoir, être, aller, faire). Эӊ көп   таралган   этиштер формасы 

passé composé (негизинен кабыл алуу).  
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  Этиштин  белгисиз формасы. to be этиш байламтасы. 

Этиштердин буйрук ыӊгайлары.  Модалдык этиштер  (vouloir, 

pouvoir, devoir).   Жекелик жана көптүк  сандагы зат атоочтор. 

Белгилүү, белгисиз жана жок артикли менен  зат атоочтор. 

Сын  атоочтордун зат атоочтор менен  ээрчишүүсү. Баяндооч 

милдетин аткарган жеке ат атоочтор.  Көрсөтмө жана таандык 

сын атоочтор.  

Эсептик сан  атоочтор (100гө чейин ), иреттик сан 

атоочтор (30ка чейин).  

Көп   колдонулган  предлогдор: á, de, dans, sur, sous, prés 

de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre.  

 

Коомдук  -маданий  маалымдоо  

Башталгыч  мектеп  окуучуларынын  чет  тилин  үйрөнүүдө    

төмөнкүлөр  менен  таанышышат :  окуган  тилинин  өлкөнүн  

аталышы ;  балдар  китептеринин  бир  нече  адабий  персонаждары  

менен ;  кээ  бир  элдик  жомоктор ,  көрүнүштөр  менен ,  ошондой  

эле  чет  тилиндеги  балдардын  элдик  чакан  чыгармалары  менен  

(поэзия ,  ырлар); окуган  тилдин  өлкөсүнүн  кептик  жана  кептик  

эмес    жүрүм-турумдун  башталгыч  түрлөрү . 

 

Атайын  окуу  ыктары  

Кенже  окуучулар  төмөнкү  атайын  (предметтик) окутуу  

билгичтиктерге  жана  көндүмдөргө  үйрөнүшөт :  

 китептин  кош  тилдик  сөздүгүн  колдонуу  (анын  ичинде  

транскрипция  менен),  компьютердик  сөздүк  жана  экрандык  

котормочуну  колдонуу;  

o  таблица ,  схемалар ,  эрежелер   түрүндө  көрсөтүлгөн  маалыматтык  

материал  менен     колдонууга ;  
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 сөздүк  жүргүзүүгө  (сөздүк  дептер); 

 тематикалык принцип боюнча  сөздөрдү системалаштыруу;  

o  тилдик жандырмактарды пайдалануу, мисалы 

интернационализмдерди пайдаланууда;  

 түзүмдүк-функционалдык схемалардын негизинде жөнөкөй 

сүйлөм боюнча жалпылоолорду жасоо;  

 өз  эне тилинде жок, грамматикалык көрүнүштөрдү аныктоо, 

мисалы артиклдерди.  

Математика  

1. Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар. 

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  түшүнүгү 

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшүнүктү 

калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында   жүзөгө 

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүктөр  менен иш жүзүндө 

иштөөнүн   натыйжасында ачылат; заттарды эсептөө, көлөмдөрдү 

өлчөө  учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык 

моделин куруу үчүн үч ыкма  ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан  

көлөмдөрдү өлчөө  бирдиги катары.  

Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы 

түшүнүгүн калыптандыруу менен  тыгыз байланышкан. Бул процесс 

номурлоо жана натуралдык сандар  менен арифметикалык 

амалдарды аткаруу   жүргүзүү учурунда да,  калыптанат. 

Нумерацияны изилдеп жатканда окуучулардын иш-аракеттери  

турумдук ондук системасын   ишке ашыруу жана  бирдиктердин 

катышына  багытталган.  

Математиканын  баштапкы курсунда арифметикалык амалдар 

түшүнүгү  маанилүү орунду ээлейт. Ар бир арифметикалык 

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш-аракеттерди 
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аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге 

таянат. Ар бир изилдөө -иши анын   мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.  

Сандар менен арифметикалык амалдарды   изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары   маанилүү орунду 

ээлейт. Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 

биринчиден, эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында 

аныктоо, экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү 

окутууну уюштуруу. Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп 

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын  бүт 

ишине аралашууга тартуу керек.   балдардын кызыкчылыктарын 

ишке ашырууну, ошондой эле пикирлер ар түрдүү каражаттар менен 

жардам берип, иш ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.  

Сунуш  кылынган курста,  математиканын кээ бир негизги  

мыйзамдары, жана анын практикалык  тиркемелери иликтенет:  

•   көбөйтүүнүн жана кошуунун коммутативдик мыйзамдары;  

•   көбөйтүүнүн жана кошуунун ассоциатвдик мыйзамдары;  

•   көбөйтүүнүн кошууга карата дистрүбитивдик мыйзамы.  

Бул мыйзамдардын баары арифметикалык амалдар  менен бирге   

конкреттүү бир материалга таянып  каралат жана негизинен  

окуучулардын  эсептөө көндүмдөрүн калыптандырууга, 

рационалдуу эсептөө техникаларын колдоно билүүнү 

калыптандырууга  багытталган.   

  Башталгыч  мектептин математика кур сунда , албетте, абдан 

маанилүү болуп математиканын   негизги мыйзамдары гана эмес,   

анын практикалык  тиркемелери   экенин белгилей кетүү керек. 

Башкы  нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү 

эсептөөлөрдү,  өлчөөлөрдү  аткарып жатканда,  масе лелерди 

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки  
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эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана 

символдук моделдери  пайдаланылат.  

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте   

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем  эсептөө көндүмдөрүн 

калыптандыруу керек, кээ бир учурларда, аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

Эсептөө   көндүмдөрүн мааниси, аларсыз окуучулар  

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн  мазмунун өздөштүрө албайт 

экенинде гана эмес. Алар  болбосо, систем алуу  ар кандай 

эсептөөлөр   колдонулчу химия жана физика сыяктуу окуу 

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.  

Программада  оозеки эсептөө  техникалары менен бирге жазуу 

эсептөө  ыктарына  балдарды окутууга зор маани   берилет. Жазуу  

жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда алгоритмдештирүү 

маанилүү.  

Курстун программасына  "бүтүн " жана "бөлүк" түшүнүктөрү 

киргизген. окуучулар  көптүк   жана көлөмдөр, "бүтүн " жана 

"бөлүк" ортосундагы мамилелерди өздөштүрүшөт. Бул алардын 

компоненттери  жана натыйжасынын ортосундагы, толуктоо жана 

кемитүү иштеринин ортосундагы өз ара байланышты түшүнүүгө 

мүмкүнчүлүк берет, өз кезегинде,   маселе жана мисалдарды 

аткарууда,  эсептөө көндүмдөрүнө окутууга негиз болот.  

Илимдин  жана техниканын өнүгүшүнүн заманбап деңгээли 

окуучуларды  моделдер жана моделдөө негиздери менен 

тааныштырып, окутууга киргизүү, ошондой эле алгоритмдик ой 

жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандырууну талап кылат. Моделдер  

жана моделдөөнү пайдалануусуз   адамдардын ишмердүүлүгүнүн ар 

түрдүү тармактарында объекттерди натыйжалуу изилдөө болушу 

мүмкүн эмес, ал эми   белгилүү бир иш -чараларды   туура жана так 
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аткаруу көптөгөн кесиптин ээлеринен алгоритмдик ой жүгүртүү 

көндүмдөрүн талап кылат. автоматтык машиналар, компьютерлер, 

эксперттик системалар, узак мөөнөттүү болжолдорду иштеп чыгуу 

жана пайдалануу - бул алгоритмдик негиздерди, билим жана 

моделдөөнү колдонуунун толук эмес тизмеси болуп саналат. 

Ошондуктан, кенже окуучулардын  алгоритмдик ой жүгүртүү 

көндүмдөрүн, жөнөкөй моделдерди жана алгоритмди куруу 

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу –  заманбап мектептин 

маанилүү милдеттеринин бири.  

Окуучуларга   алгоритмдик мүнөзүн түшүнө билүүнү үйрөтүү, 

аларга (тиричилик техникасын колдонуудагы, тамак -аш даярдоогу, 

көчөдөн өтүү алгоритмдери, ж.б.)   жеткиликтүү жана түшүнүктүү 

жөнөкөй  алгоритмдерден башталат. Математиканын  баштапкы 

курсунда  алгоритмдер   иш -чараларды  аткаруу ырааттуулулугунда  

жана   эрежелер түрүндө берилген  

    Мисалы, көп орундуу сандарды эсептөө иштерин 

үйрөнүүдө, окуучулар  көп орундуу сандарды көбөйтүү,  кошуу, 

кемитүү жана бөлүү эрежелерин,   үлүштөрдү  үйрөнүүдө  - 

үлүштөр салыштыруу эрежелерин колдонушат, ж.б. Программа 

окуучуларга  билим берүүнүн бардык баскычтарында жогорку 

алгоритмдик даярдоону камсыз кылат.  

2. Көлөм жана аларды өлчөө. Көлөм, дагы б ашталгыч 

математика курсунун негизги түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. 

Балдарды  математикага окутуунун жүрүшүндө объектилерин жана 

бизди курчап турган өмүр кубулуштардын   касиеттери катары 

изилденген көлөмдөрдүн(узундук, масса, убакыт, аянт, көлөм, 

ж.б.) ,  ар бири тууралуу, ошондой эле көлөмдү өлчөө   ишке ашыруу 

ыктарын түшүнүк пайда кылуу   керек  
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Программага  кирген көлөмдөр тууралуу ар бир түшүнүктүн, 

аларды ар кандай жолдор менен өлчөөнү калыптандыруу   өзүнүн 

өзгөчөлүктөрүнө ээ. Ошондой болсо да, баш талгыч класстарда 

көлөмдөрдүн ар бирин изилдөөдө орун алчу төмөнкүдөй жалпы 

абалдарды,   жалпы кадамдарды бөлсө болот:  

  окуучулардын   бул көлөм  тууралуу элестөөлөрү   (баланын 

жашоо  тажрыйбасы)  аныкталат жана такталат;  

  түрдүү бир өӊчөй көлөмдөр  салыштырылат (визуалдуу, 

сезүүнүн жардамы менен, ар кандай шарттуу ченемдер менен 

жана аларсыз түздөн -түз салыштыруу);  

  берилген көлөмдү өлчөө бирдиги  жана ченөө прибору менен 

тааныштыруу ишке ашырылат;  

  ченөө көндүмдөрү жана ыктары калыптандырылат;  

  бир аталыштагы  бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү 

кошуу, кемитүү  аткарылат (маселе чыгаруу менен);  

  көлөмдөрдү өлчөөнүн   жаңы бирдиктери менен тааныштыруу 

өткөрүлөт;  

  эки аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү 

кошуу, кемитүү  аткарылат (маселе чыгаруу менен);  

  көлөмдөрдү абстрактуу санга көбөйтүү  жана бөлүү  

аткарылат. Көлөмдөрдү  окутууда  окуучулардын  ишин 

уюштурууда дагы  өзгөчөлүктөр бар.  

Демонстрациялык жана жеке көрсөтмө  каражаттары,    сабакта 

билим берүүнүн ар кандай түрлөрүн айкалыштыруу (жам ааттык, 

топтук жана жеке)  маанилүү орунду ээлейт.  

Тандалып  алынган окутуу ыкмалары  ошондой эле маанилүү 

орунду ээлейт, алардын арасында практикалык  методдор жана 
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практикалык иштердин тобу өзгөчө  мааниге ээ. көйгөйлүү 

жагдайларды колдонуу дагы кеӊири мүмкүнчүлүктөрдү  түзөт.  

Окуучулардын көлөмдөр  жөнүндө элестөөлөрүн 

калыптандыруу учурунда функционалдык түшүнүктөрдүн 

пропедевтикасы үчүн мүмкүнчүлүктөр  түзүлөт. Функционалдык 

көз карандылык тууралуу түшүнүктөрдүн калыптандда негизги 

басым көлөмдөгү бир өзгөрүү башка тийиштүү сандын  көлөмүнүн  

өзгөрүүсүнө таасир этүүчү   мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып турат. 

Бул мамилелер, ар кандай жолдор менен көрсөтүлүшү мүмкүн: 

сүрөттөр, диаграммалар, формулалар, таблицалар, эрежелер  

3. Тексттик  маселелер. Математикан ын баштапкы курсунда    

жөнөкөй (таяныч) маселелерге өзгөчө  орун берилет. Мындай 

маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү –  мындан дагы татаал маселелер  

менен иштөө үчүн   жасалган фундамент.  

Таяныч маселерди чечүүнүн жүрүшүндө окуучулар  

арифметикалык амалдардын, компоненттеринин ортосундагы 

мамиле жана иш -аракеттердин натыйжалары, көлөмдөрдү 

ортосундагы мамилелер, байланыштардын маанисин өздөштүрүшөт.  

Тексттик маселелер менен иштөө абдан маанилүү болуп 

саналат, ошол эле учурда математикалык билим берүүнүн 

окуучулар    үчүн абдан кыйын бөлүм  болуп саналат. Маселени  

чечүү процесси көп этаптуу болуп саналат: ал оозеки текстти  

математика тилине которууну (математикалык модел түзүү), 

математикалык чечилишти, математикалык анализди камтыйт. 

Маселелерди  аткаруу үчүн  көп убакыт берилиши керек, 

математикалык моделдерди курууга,    маселерди аткарууда ар 

кандай жолдорду издөө  менен салыштыруу, ойлорун сабаттуу 

көрсөтүүгө   көӊүл  бурулушу керек  
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Окуучулар тексттик маселелерди чечүүдө ар кандай ыкмалар 

менен тааныш болушу керек: арифметикалык, алгебралык, 

геометриялык, логикалык жана практикалык; ар бир ыкманын 

негизинде жаткан математикалык моделдердин ар кандай түрлөрү 

менен; ошондой эле тандалып алынган ыкманын чегинде чечүүнүн 

ар кандай жолдору менен.  

Тексттик маселелер окуучуларды өнүктүрүүгө жана тарбиялоо 

үчүн бай материалдарды  берип турат.  

Тексттик маселелердин шарттарын кыскача жазуу -  

математиканын башталгыч курс  учурунда колдонулган 

моделдердин мисалдары. математикалык моделдөө ыкмасына 

окуучуларга төмөнкүлөрдү    билүүгө мүмкүндүк берет: а) талдоо 

(маселени кабыл алууда  жана чечимдерди ишке ашыруу үчүн ар 

кандай жолдорун тандоо боюнча); б) маселенин объектилерин 

ортосундагы байланыштарды түзүү, ылайыктуу чечим схемасын 

куруу; с) баштапкы маселенин аткарылышын чечмелөө; г) даяр 

маселелерди жана башка моделдерди  даярдоо.  

4. Геометриянын  элементтери. Геометриялык  материалды 

изилдөө эки максатты ишке ашырууга кызмат кылат: геометриялык 

көлөмдөр (узундук, аянт, көлөм)  тааныштыруу  жана   

окуучулардын мейкиндик элестөөлөрүн калыптандыруу.  

Ушуну менен катар эле, геометриялык материал менен иштөө 

маанилүү милдеттеринин бири  болуп арифметикалык факттарды 

кароодо көрсөтмө каражаты катары колдонуу болуп саналат. Андан 

тышкары, арифметика жана геометриянын ортосундагы 

байланышты түзүү окуучулардын математиканын    алгачкы 

этабында арифметикалык билимдерди, көндүмдөрдүн чөйрөсүн 

кеӊейтүүнү   болжолдойт.  
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Геометриялык материалды изилдөө башталгыч мектепте 

окутуунун биринчи сабагынан баштап, бардык жылдарында 

окутулат.  

Геометриялык  материалдарды изилдөөнүн эки багыты каралат:  

 -геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн 

калыптандыруу;  

 -  геометриялык фигуралар  жана аларды өлчөө,  куруу менен 

байланышкан кээ бир практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу.  

Геометриялык  материалды изилдөө окуу жылдарына 

бөлүштүрүлгөн программанын жана  аны айрым  кээ бир 

бөлүктөрүн  тиешелүү окуу аныкталган.  

Негизинен математика сабактарында материалдын  негизги 

бөлүгүн арифметикалык  материал түзүп, ал эми бир бөлүгүн  

геометриялык материал түзгөндөй   курулушу керек. Бул 

математика боюнча сабактар боюнча билим берүү ишин ар 

түрдүүлүгүнө жол берет ушул курактагы балдар үчүн өтө маанилүү 

болуп саналат, жана мындан тышкары, окутуунун натыйжалуулугун 

жогорулатат.    Программа окуучулардын    ар к андай геометриялык 

фигуралар   алардын касиеттери: чекит, линиялар  (ийри сызык, 

сынык сызык) алардын  ,  ар кандай түрлөрүн  жана анын 

элементтери, айлананын, тегеректин, ж.б.элестөөлөрүн   түзүүнү   

камсыз кылат.  

Мугалим  балдарды геометриялык фигуралардын аттары жана 

алардын негизги касиеттерин өздөштүрүүсүнө   умтулушу   керек, 

ошондой эле чакмак кагазга аларды курулуш жүргүзүү  ыктарын     

калыптандырышы керек.  

Геометриялык фигуралардын изилдөө өзгөчөлүктөрүн  

белгилөөдө, алардын бардык касиеттери тиеш елүү көнүгүүлөрдү 
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аткаруу учурунда эксперимент аркылуу ачыларын  эстен 

чыгарбашыбыз керек.  

Геометриялык фигураларды жана алардын касиеттерин 

изилдөөдө окутуу   методдорун тандоо да маанилүү ролду   ойнойт. 

Практикалык  иш жана практикалык методдор да олутт уу орун 

ээлейт.  

Геометриялык  фигураларды  кагаздан, таякчалардан, чоподон 

жасоо жана аларды кесүү, моделдештирүү   ж.б. сыяктуу жумуштар  

системалуу өткөрүлүшү керек, бул учурда  фигуралардын маанилүү 

жана маанилүү эмес белгилерин айырмалоону балдарды окутууга 

маанилүү. Геометриялык  фигураларды салыштыруу жана карама -

каршылаштыруу методуна көп көңүл   бурулуу тийиш.  

Окуу  китебинде сунушталган көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда 

геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн  калыптандыруу  

болот,  ал көнүгүүлөрдү төмөнкүдөй мүнөздөсө болот:  

  геометриялык  фигуралар эсептөө объектиси   катары 

пайдаланылат;  

  фигуралардын классификациясына арналган көнүгүүлөр;  

  реалдуу объектилердин же  алардын бөлүктөрүнүн 

геометриялык формаларын  аныктоо;  

  геометриялык  фигураларды куруу үчүн;  

  өзүнчө  бөлүктөргө бөлүү     жана башка геометриялык  

фигуралардан аны түзүү;  

  геометриялык чиймелерди окуу жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  эсептөө  (башка жактардын узундугунун суммасы)  

Геометриялык    фигуралар жана алардын касиеттери  менен 

таныштыруу аларды курууга жөнөкөй тапшырмалар  дагы салым 
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кошот. Аларды  жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө балдардын чийүү 

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу, тартуу куралдарды кантип 

колдонууга окутуу  керек. Бул жерде  жазуу жана эсеп  

көндүмдөрүнө коюлуучу талаптардан  кем эмес талаптарды сунуш 

кылуу зарыл.  

5. Алгебранын элементтери.  Башталгыч мектеп үчүн 

математика курсунда,  алгебра менен байланышкан кээ бир 

түшүнүктөр калыптандырылат. Бул туюнтма, барабарсыздык,   

тендемелер  (сан жана сөз менен), жана формулалар.  Бул 

түшүнүктөрдүн мааниси белгилүү бир негизде,   арифметикалык 

материалдарды изилдөө менен тыгыз байланышта ачылат.  

Окуучуларда  математикалык терминдерди жана белгилерди туура 

пайдаланууга ыктары алыптандырылат.  

6. Стохастиканын элементтери. Биздин жашо о стохастикалык 

мүнөздөгү  кубулуштардан турат. Ошондуктан, азыркы адам 

илимде, техникада жана экономикасында маанилүү ролду ойночу 

маалыматтарды талдоо жана ыктымалдуулук мыйзамдардын негизги 

ыкмалары жөнүндө түшүнүк болушу керек. Бул жагынан алып 

караганда, дисперсиялык, ыктымалдыктар теориясы жана 

математикалык статистика элементтери бул кубулуштардын жана 

алардын касиеттери статистикалык жаратылышы жөнүндө ой -бир 

запастарын топтоого мүмкүндүк берет, кайчылаш кесүү 

материалдык жана методикалык линияларын  түрүндө мектептин 

математика курсуна киргизилет.  

Негизги  стохастикалык элементтер  комбинатордук диаграмма 

теориясы, көрүү жана сыпаттуу статистикалык ыктымалдуулук 

теориясы жөнүндө алгачкы түшүнүктөр  катары көрсөтүлгөн эле, 

Аларды  изилдөө кенже окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрү 

комбинатордук, ыктымалдык түшүнүктөрдүн пайда болушу ( "көп", 
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"аз", "мүмкүн", "мүмкүн эмес" жана башка), статистикалык 

маданиятын башаты  менен тыгыз байланыштуу болот.  

Ыктымалдык  маселелерди чечүү  үчүн негизди комбинатордук 

маселелер жаратат. Комбинатордук  маселелерди колдонуу, 

көйгөйлөрдү чечүү үчүн жаңы жол менен киргизүү, көйгөй 

тууралуу балдардын билимин кеңейтүү мүмкүн; Бул учурда боюнча 

оптималдуу чечимдерди чыгарууга жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу; жаратуу иши элементтерин иштеп чыгат.  

Башталгыч мектепте сунушталган  комбинатордук маселелер, 

иш-аракет багытталган жана чыныгы окуяга негизделет. Бул   

кенже окуучулардын билим алуусунун психологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө, алардын абстрактуу ойлонууга аз жөндөмүнө 

байланыштуу. Бул жагынан алганда, көнүгүүлөр системасы   иш 

объектилерин башкаруудан тартып акырындык менен өтүүнү 

камсыз кылуу сыяктуу бир жол менен курулган.  

Мындай билим берүү материалдын мазмуну предмет аралык 

байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт (мисалы, математик а 

жана табият таануу сыяктуу), курстун прикладдык  багыт колдонуу 

үчүн мүмкүндүк берет,   заманбап математиканын  айлана -чөйрөнү 

таануудагы    ролун ачып, дүйнөгө көз карашты калыптандырат.  

бала кезинде ыктымалдуулук идеяларын түшүнбөсө, кийинки 

жашоодо   ал  ыктымалдык теориясынын бир топ жеңил эмес, ал 

жашоо  тажрыйбага карама -каршы келгендей көрүнөт, ал эми  жыл 

өткөн сайын жашоо тажрыйбасы   шартсыз статусун кабыл алат.   

Ошондуктан,   стохастикалык маданиятты калыптандыруу 

балдардын туюп ыктымалдык жана комбинатордук жөндөмдөрүн 

өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат.  

7. Өзгөчө жана кызыктуу маселелер. Учурда, билим берүүнүн 

сапатын жогорулатуу максатында  мектепте окутуунун бардык 
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этаптарында баланын инсандык чыгармачылык дараметин 

өнүктүрүү,   анын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө,  ар 

кандай, стандарттык эмес жагдайларда жана жаӊыны   ачуу 

учурунда эвристикалык методдорду колдонуу мүмкүндүгүн 

калыптандыруу  болуп калат.   

Математика -  тээ эзелтеден ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө, 

кыйынчылыктан арылууга, стандарттуу эмес милдеттерди чечүү 

жөндөмүнө чагылдыруу үчүн   курал, анын арсеналында  көп 

сандаган маселелер  бар.  

Кенже окуучулардын математикага кызыгуусун  жогорулатуу,   

алардын математикалык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, окуу 

процессинде   тамаша маселелрсиз,  математикалык трюктардын, 

сандык ребустар, математикалык фокустар, башкатырмалар, билим 

берүү оюндары, ыр, жомо -маселе, окуялар, табышмактарсыз   

мүмкүн эмес ж.б.  

Математика  курсунда сунушталган мындай маселелерди чечүү 

биринчи класстан баштап,   окучуларга  аларды чечүүдө   

теориялык билимдерин пайдалана билүүгө үйрөтүү керек; туура 

логикалуу ой жүгүртүүнү жүзөгө ашырууну;   пикир иштеп 

чыгууну; жөнөкөй классификацияларды өткөрүү, мисалдарды жана 

каршылыктарды келтирүүнү үйрөтүү зарыл.  

  Программада предметтин  мазмунун куруу  «спираль» 

принциби боюнча түзүлгөн.   Көптөгөн математикалык түшүнүктөр 

жана ыкмалары  окуучулар  тарабынан дароо кабыл алынышы 

мүмкүн эмес. Аӊ сезимдүү маалымдоо үчүн узак жана татаал жолду 

өтүү керек. математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу процесси, 

өзүнүн өнүгүү  жолунда бир нече кадам баскычтарды, денгээлдерди 

өтүүгө тийиш.  
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материалдын мазмунунун татаалдыгы,  материалды аӊ -сезимдүү 

кабыл алууга окуучулардын даярдыгынын    жоктугу, аны окутууга  

убакыттын чоюлушуна  жана   линиялык   жолдон  кайтуу    

зарылчылыгына алып келет.  

Сабактын мазмунун "спирал" түрүндө түзүү  мектепти аяктоо 

убагына чейин көрсөтмө баяндоодон логикалык баяндоого, байкоо 

жана эсперименттен     акырындап,   так  формулаларга  жана 

далилдерге өтүү мүмкүнчүлүгүн берет.  

Материалды мындан ары да изилдөөдө, окуучунун 

жетишкендиктеринин өнүгүшүнө   жол   берилгендей кылып 

түзүлгөн, бирок окуучунун билгендери жоко чыгарылбайт, бул 

окуучуну өздөштүрүүнүн мындан да бийик деӊгээлге которууга 

алып келет  

1-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 132 с)  

Жалпы түшүнүктөр.  

Заттардын  белгилери.  

Заттардын  касиеттери (белгилери): түс, көлөм, өлчөм, 

милдети, материалы, жалпы аты.  

Объектилерди  белгиленген өзгөчөлүктөрү боюнча, көрсөтүлгөн 

касиеттери боюнча топторго бөлүү, заттарды  салыштыруу.  

Мамилелер.  

Заттардын топторун салыштыруу. Графалар жана алардын 

колдонулуштары. Бирдей эмес, бирдей эле, ошончо эле.  

Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

1ден 10го чейинки сандар.  

1ден 9 чейинки сандар. Натуралдык  сан эсептөө жана көлөм 

бирдигинин  натыйжасы катары. "Бир орундуу сан" түшүнүгү 

реалдуу жана идеалдуу модели. Араб жана рим сандары.  
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2ден  9га чейинки сандардын курамы. сандарды салыштыруу, 

сандардын ортосундагы мамилелерди жазуу. Сандык барабардык 

жана барабарсыздык.  Сандардын тизмеги. Мурунку  санга 1ди 

кошуу менен  кийинки санды алуу,  кемитүү аркылуу өткөн сандан 

1ди алууга даярдоо.   

Нөл. 10саны. 10 санынын курамы.  

  1ден 20га чейинки сандар..  

  1ден 20га чейинки сандардын оозеки жана жазуу жүзү ндөгү 

нумерациясы. Ондук. 1ден 20га чейинки сандарды пайда кылуу 

жана ал сандардан аталышы. Сан моделдери.  

Сандарды  окуу жана жазуу. Ондуктардын  жана бирдиктердин 

разряды, аларды жазуудагы орундары.   

Сандарды  салыштыруу жана алардын кезектеши. Разрядды к 

кошулуучулардын суммасы катары сан менен  таанышуу.  

Онго  чейинки сандарды   кошуу жана кемитүү.  

Заттардын топторун (кошуу) бүтүнгө  бириктирүү. Заттардын 

топторунан (бөлүктөрүнүн) бир бүтүндөн алуу (кемитүү).  Бүтүн  

жана анын бөлүгү  түшүнүктөрдүн неги зинде кемитүү менен 

кошуунун    ортосундагы байланыш  көрсөтүүнүн  негизинде.  

Бүтүн  жана анын бөлүктүн карым -катышы.  

Онго  чейинки сандарды   кошуу жана кемитүү.   Кошуу  жана 

кемитүүнүн компоненттери. Компоненттин   өзгөрүүсүнө ылайык, 

кошуу жана кемитүү  жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу  жана кемитүү 

амалдарынын  ортосундагы мамилелери.  

Кошуунун  которуу касиети.    Кошуу  жана кемитүүнүн ыкмалары.  

Бир орундуу сандарды кошуунун жадыбалы. Кемитүүнүн  

жадыбалы.  "… га   азайтуу", ".. .га чоӊ", "  . . .га аз", " . . . .га көп ", 

түшүнүктөрү.  

20  чейинки сандарды кошуу жана   кемитүү.  



874 
 

Разряддан  өтүү менен бирге, бир орундуу сан кошуу жана кемитүү 

алгоритмдери.  20га чейинки сандарды кошуу жана кемитүүнүн  

жадыбал учурлары. (11ден 19га чейинки сандардын  курамы)  

 Көлөмдөр   жана аларды өлчөө.  

Көлөмдөр: узундук, салмак, көлөм  жана  аларды өлчөө. 

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.  

Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: сантиметр, дециметр, килограмм, 

литр. Аталган  сандарды кошуу, кемитүү жана салыштыруу.  

Узундуктун   бирдиктеринин(1 см , 1 дм)  ондук системасынын  

жана эки орундуу сандардын    ондук системасынын аналогиясы.  

Тексттик маселелер.  

Маселе анын структурасы. Жөнөкөй жана татаал тексттик 

маселелер:  

  кошуу жана кемитүүнүн   маанисин ачкан;  

  "… га   азайтуу", ".. .га чоӊ", "  . . .га аз", " . . . .га көп ", 

түшүнүктөрүн   колдонгон маселелер;  

  түрдүү салыштыруу боюнча маселелер .  

Геометриянын   элементтери.  

Мейкиндик  жана түздүктө багыт алуу, "жогорку", "төмөнкү", 

"жогору", "төмөнкү", "арасында", "сол", "туура", "орто" ж.б.  

Чекит.  Сызыктар: түз, ачык ийри, жабык ийри. Кесинди.   Бурчтар:  

түз жана кыйыр түрдө. Көп бурчтуктар: үч бурчтук, төрт бурчтук, 

тик бурчтук, квадрат. Айлана, овал. Жөнөкөй түздүк  моделдери.  

Геометриялык  фигуралардын классификациясынын ар кандай 

түрлөрү.  

Сынган сызыктын узундугу эсептөө, анын звенлорунун узундугунун 

суммасы катары.  

  Тик бурчтуктун жана квадраттын жактарынын суммасын  

«периметр» түшүнүгүсүз эсептөө.  
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Алгебранын  элементтери.  

Барабардык  жана барабарсыздыктар,   "=", ">"; "<". Белгилери.  

Сандык туюнтмалар. Туюнтмаларды  окуу,   маанилерин таап, 

жазуу. Эки  же андан көп амалды камтыган амалды   аткаруу 

тартиби.     а + 5, а+ 6; а –  5жана  а - 6 түрүндө туюнтмалардын 

маанисин салыштыруу . Барабардык  жана барабарсыздык.  

  а ± х = б; х - а = б. сыяктуу  теӊдемелер.  

Стохастиканын элементтери.  

Таблицалар. Саптар  менен   мамычалар. Графалар жөнүндө 

баштапкы түшүнүктөр. Бир маанилик тиешелүүлүктөр жөнүндө 

түшүнүк.  

Заттарды  жайгаштыруу жана тандоо (алмаштыруу) үчүн маселелер.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

Сандык табышмактар, арифметикалык ребустар. Фигураларды  

кесүү жана түзүү боюнча маселелер. Таякчалар менен маселелер.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

2-класс  (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

сандар жана алар  менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

  1ден 100гө чейинки сандар..  

Ондук. Ондуктар менен саноо.  Эки   орундуу сандарды атоо жана 

пайда кылуу. Эки  орундуу сан моделдери. Сандарды  окуу жана 

жазуу. Эки  орундуу сандарды салыштыруу жана алардын тизмеси.   

Разряддык кошулуучулардын суммасы катары эки орундуу 

сандардын көрсөтүү.  

Эки  орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү номурлоо. 

Ондуктардын  жана бирдиктердин разряддары, аларды жазуудагы 

сандык орду.  

Сандарды  кошуу жана кемитүү.  
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 Кошуу  жана кемитүү амалдары. Кошуу  жана кемитүү 

амалдарынын ортосундагы мамилелер.  

 Түз  жана тескери амалдар.  

Компоненттин   өзгөрүүсүнө ылайык, кошуу жана кеми түү 

жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу жана кемитүү амалдарынын 

касиеттери. Рационалдуу   эсептөөлөрдүн методикасы.  

Нөлгө  аяктаган эки орундуу сандарды кошуу  жана кемитүү.  

100 чейинки сандарды  оозеки жана жазуу жүзүндөгү кошуу жана 

кемитүүнүн  ыкмалары.  

  Кошуу  жана кемитүүнүн    алгоритмдери.  

Сандарды  көбөйтүү жана бөлүү.  

Бир  нече  окшош кошулуучулардын суммасын табуу, санды бир 

нече  окшош кошулуучулардын  суммасы катары элестетүү.  

Көбөйтүү амалы.   Көбөйтүүнүн алмаштыруу касиети.   

 Бөлүү амалы. Көбөйтүү  жана бөлүү амалдарынын байланышы. Бир 

орундуу сандардын көбөйтүү жана бөлүү жадыбалы.  

0гө жана 1ге көбөйтүү жана бөлүү  учурлары. Нөлдүн  

бөлүнбөгөндүгү. "… эсе   азайтуу", ".. .эсеге чоӊ", "  . . .эсеге аз", " 

. . . .эсеге көп " түшүнүктөрү.10го көбөйтүү жана бөлүү. Сызыктуу  

жана бутактуу алгоритмдер. оозеки  жана блок схемаларды 

колдонуу менен алгоритмдерди берүү.  

Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

Узундук.   .  узундукту өлчөө бирдиги.  узундукту өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы катыш.  

Аталган сандарды белгиленген  бирдиктерге  (майдалоо жана 

өзгөртүп  кайра түзүү) айлантуу.  

Аталган  сандарды  салыштыруу, кошуу жана кемитүү. Абстрактуу  

санды аталган санга көбөйтүү жана   бөлүү.  
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Көп бурчтуктун периметри. Көп бурчтуктун жана квадраттын 

периметринин формулалары. Фигуранын аянтын көрсөтүү жана аны 

өлчөө. Көп бурчтуктун жана квадраттын аянты. Аянттын 

бирдиктери: см² ,  дм².  

Товардын баасы, саны жана  наркы.  

Убакыт. Убакыт  бирдиги -   саат.  

Тексттик маселелер.   Жөнөкөй жана татаал тексттик маселелер:  

кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүнүн   мааниси;  

"… эсе   азайтуу", ".. .эсеге чоӊ", "  . . .эсеге аз", " . . . .эсеге көп "  

түрдүү жана бир нече салыштыруу;  

тике жана кайтарым катыш.  

Маселелерди моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер.  

Геометриянын элементтери.  

Түздүк. Жалпак жана   көлөмдүү фигуралар. Геометриялык  

фигураларды  белгилөө.  

Тик  жана тик эмес бурчтар.  

Бөлүктөрдөн  жалпак фигураларды түзүү. Жалпак фигураларды  

бөлүктөргө  бөлүү.    

 Айлана. Тегерек.  Циркуль  менен кесилген чөйрөсү менен 

тегеректерди чийүү. айлананын радиусу.  

Алгебранын  элементтери.  

Өзгөрмө.   Өзгөрмө туюнтмалар. жана a± 5; 4 - a;  a 2;    a ∙  4;  6: a 

туюнтмаларынын  маанилерин табуу жана өзгөрмөнүн сандык 

маанилерин эске алуу. Туюнтмалардын  маанилерин салыштыруу: 

a*2 жана a*3. a:3    a:2. 

Амалдардын ырааттуулугун көрсөтүү үчүн кашааны колдонуу. 

кашаалары менен же  кашааларсыз  эки  же анд ан көп амалдарды 

аткаруу. ± х = б; х - а = б; жана - х = б; а: х = б; х:  а = б. 

тендемелерин чыгаруу  
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Стохастиканын элементтери.  

Таблицаларды  жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук 

маселелерди чыгаруу. Көрсөтүлгөн  маалыматтарды окуу.  

Маалыматтарды  чогултуу жана топтоо жөнүндө алгачкы түшүнүк. 

Таблицадагы текстте камтылган маалыматтарды жазуу.  

  Эксперименттер  жөнүндө түшүнүк. "Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", 

"мүмкүн эмес", "кокустан" түшүнүгү.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

  Логикалык маселелер. Арифметикалык  лабиринттер. Магикалык 

фигуралар, математикалык фокустар.  Фигураларды кесүү жана 

түзүү. Таякчалар менен  маселелер. Ийри.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

3-класс. (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

  Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

1ден  1000ге чейинки сандар.  

Жүз. Жүздүктөр менен саноо.    Миӊ. Үч орундуу сандар. 

Жүздүктөр, ондуктар, бирдиктер.  Разряддык кошулуучулар.  үч 

орундуу сандарды жазуу жана окуу.  Сандардын тизмектери. 

Сандарды  салыштыруу.  

Бөлчөк сандар.  

Үлүштөр. Үлүштөрдү салыштыруу, сандын  үлүшүн таап, 

бөлчөктөрдү салыштыруу. Сандын  үлүшүн табуу.  

Сандарды  кошуу жана   кемитүү.  

  1000ге чейинки сандарды кошуу жана   кемитүү. 100гө чейинки 

сандарды оозеки кошуу жана   кемитүү. Үч орундуу сандарды 

кошуу жана   кемитүү жазуу ыкмалары  .   

100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.  
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100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү  амалдары.  суммага 

карата  көбөйтүү жана бөлүүнүн  бөлүштүрүү касиети.   

эсептөөлөрү тартипке келтирүү үчүн көбөйтүү жана бөлүү касиетин 

колдонуу. Жадыбалдан тышкары көбөйтүү жана бөлүү. Калдык  

менен бөлүү. Калдык  менен бөлүүнү текшерүү. Компоненттин  

өзгөрүүсүнө жараша көбөйтүү жана бөлүүнүн жыйынтыгын 

өзгөртүү.  1000ге чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.  100гө  

чейинки сандарды оозеки көбөйтүү жана бөлүү.  100гө көбөйтүү 

жана бөлүү.  3 орундуу сандарды 1 орундуу сандарга   көбөйтүүнүн  

жазуу ыкмалары. Көбөйтүүнү мамычага жазуу.  3 орундуу сандарды 

1 орундуу сандарга бөлүүнүн  жазуу ыкмалары жазуу. Бөлүү  

"аймагын" жаздыруу  

Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

Көлөм.  Көлөм бирдиктери 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Көлөмдү ченөө 

бирдиктеринин ортосундагы катышы. Тик бурчтуу 

параллелепипеддин (куб) көлөмүн табуунун формулалары.  

Убакыт. Убакыт  бирдиктери: секунда, мүнөт, саат, сутка, жума, ай, 

жыл. Убакыт  бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Календарь  

Узундук. Узундук бирдиктери: 1 мм жана 1 км.   Узундукту  өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы катыш.  

Салмагы.  

Салмакты өлчөө  бирдиги: центнер. массанын бирдиктеринин 

ортосундагы катыш.  

Аралык, ылдамдык. Ылдамдык, убакыт, аралы к маанилеринин 

ортосундагы байланыш.  

Тексттик маселелер.  

  Жөнөкөй  жана татаал тексттик маселелерди чыгаруу.  
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Тексттик маселелерде көлөм   жана аларды өлчөө   менен   

чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы. Кыймыл боюнча 

жөнөкөй маселелерди чыгаруу. Маселелерди моделдөө.  

Башка абалдар менен байланышкан маселелер.  

Геометриянын  элементтери.  

Куб,  тик бурчтуу параллелепипед. Алардын элементтери.   

Көлөмдүү  фигуралар  түздүктө.  

Үч   бурчтуктун түрлөрү: тик бурчтуу, курч бурчтуу,  капталдуу, 

теӊ жактуу, ар кандай жактуу.  

 Фигуралардын  түздүктө абалын өзгөртүшү.  

Алгебранын  элементтери.  

Эки  өзгөрмөлүү туюнтмалар.    а ± b;  а ∙  b;  а : b .  туюнтмалардын 

маанисин табуу;  

Бир  өзгөрмөлүү барабарсыздыктар.   Барабарсыздыктарды  тандоо   

менен өзгөрмө чыгаруу: а  ± х <б; жана ± х> б.  

Тендемелерди  чыгаруу: х ± а = с ± b;  а − х = с ± b ;  х ± a = с ∙  b;  а − 

х = с :  b ;  х :  а = с ± b;  а ∙  х = с ± b ;  а :  х = с ∙  b Түз  пропорция. 

Тескери пропорция.  

Тексттик  маселелерди чечүүдө барабарсыздыктарды пайдалануу.  

Стохастиканын элементтери.  

Таблицаларды  жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук 

маселелерди чыгаруу. .  ыкмаларды сорттоо буйрук берди. тандоо 

дарагы. Тандоо  дарагы.  

Кокус  эксперименттер. кокус эксперименттин жыйынтыгын жазуу. 

кокустук эксперименттердин бир катар иш -чаранын жыштыгы 

жөнүндө түшүнүк.  

"Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", "мүмкүн", "кокустук" түшүнүгү.  
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 Статистикалык  маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу 

боюнча баштапкы түшүнүк.  

Сызыктуу жана мамычалуу диаграммалар, таблицалар, графалар  

менен көрсөтүлгөн маалыматты окуу. Таблицада  камтылган 

маалымат  боюнча жөнөкөй сызыктуу диаграммаларды куруу.  

Тегерек диаграммалар.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

Уникурстук  ийри.  

Логикалык маселелер. Логикалык маселелерди таблица жана 

графалардын жардамы менен куруу. Көптүк,   

көптүктөрдүн  элементтери, көптүктөрдүн  кесилиши, көптүктөрдүн  

топтому.  

Кыйын абалдар: өткөрүүгө  маселелер.  

Дирихленин принциби боюнча маселелер.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

4-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

  Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

Бөлчөк сандар.  

 Бөлчөк. Бөлчөктөрдү  салыштыруу. Сандын   бир бөлүгүн табуу.   

Санды бир бөлүгү  боюнча  табуу.  

Сандын   бир бөлүгү башка бир сан болуп саналат.  

Бирдей  бөлүмдөрү бар   бөлчөктөрдү кошуу. Бирдей  бөлүмдөрү 

бар   бөлчөктөрдү  кемитүү.  

 1ден  1000000го чейинки сандар.  

1ден  1000000го чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер 

жана миӊдиктер класстары.  I ,  II ,  III  разряддары бирдикт ер жана 

миӊдиктер класстарында. Разряддык кошулуучулардын  суммасы 

катары санды элестетүү. Сандарды  салыштыруу.  
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1ден  1000000000 чейинки сандар.  

Көп  орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндө номерлөө.  

Сандык нур. Сандык  нурдагы кыймыл. Берилген  коорди наттар  

менен сандык нурда жайгаштыруу, берилген чекиттер менен 

координаттарын аныктоо.  

Көлөмдөрдүн так жана  болжолдуу маанилери. Сандарды  

тегеректөө, тегеректөөнү иш жүзүндө колдонуу.  

 

Сандарды  кошуу жана   кемитүү.  

1ден 1000000  чейинки сандарды кошуу  жана   кемитүү амалдары.  

Рационалдуу эсептөөнүн ыкмалары.  

  Көбөйтүү жана бөлүү.  

10го, 100гө, 1000ге   сандарды көбөйтүү жана бөлүү  амалдары. 

Нөлгө аяктоочу сандарды  көбөйтүү жана бөлүү.   100гө  чейинки 

сандардын ичиндеги амалдарда бир орундуу  сандар га  оозеки 

көбөйтүү жана бөлүү.  Бир  орундуу  сандарга  жазуу түрүндө 

көбөйтүү жана бөлүү.  Эки жана үч   орундуу  сандарга    көбөйтүү 

жана бөлүү.   

 

Көлөмдөр  жана аларды өлчөө  

Аянтты баалоо. Аянтты   болжолдуу  эсептөө. Курама  

фигуралардын  аянттары. Аянттын жаӊы бирдиктери: мм², км²,  

гектар, ар (сотка). Тик  үч бурчтуктун аянты.  

Эмгек, эмгектин  түшүмдүүлүгү, иш убактысы.  

Көлөмдөр  жана   топтордун ортосундагы көз карандылык: 

ылдамдык, убакыт, аралык; баасы, сом менен саны, наркы; эмгек, 

эмгектин  түшүмдүүлүгү, иш убактысы, жумуш. Бул мамилелерди 

билдирген формулалар.  

Тексттик маселелер.  
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 Сандык  нур менен бир убакыттагы  кыймыл. Берилген  

координаттар  менен сандык нурда жайгаштыруу, берилген 

чекиттер менен координаттарын аныктоо.  

Геометриянын  элементтери.  

Көлөмдүү фигуралардын түздүктө өзгөрүшү. Куб, 

параллелепипедден түзүлгөн көлөмдүү   фигуралар.   

   Алгебранын  элементтери.  

Алты амалга чейинки сандык  туюнтмалардын (кашаа менен, 

кашаасыз) маанисин табуу.     Барабарсыздыктарды колдонуу менен 

тексттик маселерди чыгаруу.     

 

Стохастиканын элементтери.  

Курчап турган айлана жөнүндө статистикалык  маалыматтарды 

чогултуу жана иштеп чыгуу.  Коомдук ойду суроо статистикалык 

маалыматты чогултуунун жана иштеп чыгуунун каражаты катары. 

Болжолдуу кокустук  окуя тууралуу түшүнүк. Стохастикалык  

оюндар.  Калыс  жана калыс эмес оюндар.    Бир  нече сандардын 

орточо арифметикалык түшүнүгүн табууга маселелер.  

 

Тегерек диаграммалар. Тегерек диаграммалардагы камтылган 

маселелерди окуу.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

 Дирихленин принциби.  

Математикалык оюндар.  

Акыркы  кайталоо.  
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  Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Адам жана жаратылыш  

   Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн  

табигый объекттер жана  буюмдар. Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.     

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, 

суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй 

практикалык иштер. Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге 

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык 

булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы 

түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана 

план. Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста 

жана картада жайгашуусу.  

  Өз  өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 

шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 
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өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк  өрөөндөрдүн 

жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суу нун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2-3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачы лыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө. Козу -
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карындар: жегенге жараган  жана уулуу. Козу карындарды чогултуу 

эрежелери. Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. 

Жаныбарлардын жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, 

жылуулук, азык-түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда 

жашоочулардын, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар 

жана алардын айырмачылыктары.  

 Ар кандай жаныбарлардын тамактануу өзгөчөлүктөрү. 

Жаныбарлардын  көбөйүүсү. Жапайы жана үй жаныбарлары. 

Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын ролу. Жапайы  

жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй жаныбарларын багуу. 

Өз  аймагынын жаныбарлары, алардын аталыштары, байкоолордун 

негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минерал дар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, 
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улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  

Коом- жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири менен 

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир максат менен тыгыз 

байланышта болгон адамдардын чогулушу катары . Кыргыз 

коомунун негизи катары рухий, адеп -ахлактык жана маданий 

баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,     маданияттын  жаратуучу жана 

алып жүрүүчүсү.  коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин 

маданиятын өнүктүрүү. Башка  адамдар менен   мамилелер. Кы ргыз 

Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук топтордун 

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара 

жардам, башкалардын пикирлерин угуу  жөндөмү. Адамдын жан 

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .  
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Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын  чөйрөсү. Үй-бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.  Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты-жөнү, атасынын аты, жашы. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн 

аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар жана окуялар, 

өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй-бүлөсү менен эс 

алуу, каада-салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болг он өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пай далануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 
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мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу,  Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти  жана 

мекендештер ортосундагы байланышты бекемдөө каражаты катары.  

Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин өзгөчөлүктөрү,  

кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин аттары, турмуштук 

өзгөчөлүктөрү, салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук 

жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучусунун   күн 

тартиби,    эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене 

тарбия,  таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн 

шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке 

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.  Жеӊил  жаракатта, 

үшүк алганда, күйүп кетүүдө  алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  

мектепке чейинки жол, жолдо  коопсуз жүрүм -турум эрежелери. 

Жылдын  ар кайсы мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз 

жүрүм-турум эрежелери. Өрт  коопсуздугунун  эрежелери, газ, 

электр энергиясын, сууну колдонуунун негиз ги эрежелери. 

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана   коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар 

бир адамдын моралдык парзы.  

Көркөм искусство жана тифлографика  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары.   

сокур окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.  
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Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш   үчүн 

мааниси.   Сокурлар  үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского, 

Н.В.Клушиной,    «Школьник»  ж.б. приборлор.). Куралдар жана 

чийүү үчүн приборлор. Рельефтүү сүрөттөрдү жүргүзүү үчүн 

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар    

менен иштөөнүн коопсуздук чаралары. Прибордо баг ыт алуу.  

Куралдар  жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирдей 

бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары. 

Сүрөт  тартуу ыкмалары.   кагазда, пластикалык массада, тасмада 

иштөө   техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.  

Сүрөттөрдү окууда  мейкиндикте багыт алуунун  башталгыч 

түшүнүктөрү (сол-оӊ, жогорку төмөнкү, ортоңку) менен 

таныштыруу.   сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска, 

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм  түшүнүгү. 

Заттарды түзүлүшү, өлчөмү, көлөмү, мейкиндиктеги   абалы  

боюнча  салыштыруу,   рельефтүү сүрөтү менен   байланыштыруу.  

Формасы жөнөкөй геометриялык эталондорго жакын 

буюмдарды    окуу. Геометриялык формалардын   айкалышын 

камтыган буюмдарды окуу. Татаал  формадагы буюмдарды окуу. Ар 

кандай татаалдык деӊгээлдеги сүрөттөрдү тартуу ыкмалары. 

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.   

Даяр  формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды 

аткаруу.   айкелчилик  көндүмдөрүн өздөштүрүү.   Пластилинден  

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.  

Натурадан тартуу.  

Сызыктардын  ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,  

тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу 

буюмдун формасын өткөрүү. Контур түшүнүгү.  Контур 

түшүнүктөрдү калыптандыруу. (Приборлор:  Н.В.Клушинанын, 
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«Школьник», «Графика») . Кесиндини  бирдей бөлүктөргө 

бөлүштүрүү. Тик  бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын 

катышы.  

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Предметтик  дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен   

мейкиндикте  аларды көрсөтүү. Буюмд ардын формасынын анализи. 

Окшоштуктар жана  ортосундагы айырмачылык. Мүнөздүү  

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый  формалар.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде  

болгон буюмдарды натурасынан тартуу.  Трафареттер ди  колдонуу, 

даяр элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. 

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (оюнчук)  негизде  болгон 

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар  бир элементтин обочолонтуу 

жана белгилөө.  

Кубиктерден куруу, трафареттерди  колдонуу, даяр 

элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. Предметтин 

сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу.  Өсүмдүк 

формаларын  натурасынан тартуу.  

  Изилдөө алгоритмдери. Структурасынын анализи, 

салыштыруу.  Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү   жана 

рельефтүү тартылышы менен окуу.   Аппликацияларды  жасоо,  

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.  

Жаныбарлардын  сүрөтүн натурасынан тартуу. 

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изи лдөөнүн алгоритми.   

Түзүлүшүнүн анализи, салыштыруу. Мүнөздүү белгилери.  
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Буюмдун  рельефтүү тартылышын     окуу жана  натурасы менен 

байланыштыруу. Аппликацияларды  жасоо,  ийлеп -чаптоо, буюмдун 

рельефтүү сүрөтүн тартуу.  Декоративдик  сүрөт. Ою м-чийимдер, 

анын дайындалышы, жана  турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.  

Оюнун тийип сезүү   аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун  

анализи. Жасалгалоо  түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек, 

ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.  Көркөм  өнөр жана кол 

өнөрчүлүктө   ыргактын ролу.  

  Жөнөкөй  оюну  сапта  даяр формалардан аткаруу.   Өсүмдүк 

оюларын  трафаретти  колдонуу аркылуу жабык үлгү жасалгаларын 

аткаруу.  

Пластикалык  материалдардан  ар кандай темаларга  

изилденген оюулардан  жасалгаларды аткаруу.    Декоративдик - 

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалануу.  

Темага  сүрөт  тартуу. Сюжет  жөнүндө түшүнүк. Сюжеттик  

кырдаалдарды  моделдерден, оюнчуктардан түзүү.  

Аппликация жөнүндө түшүнүк. Даяр  формалардан 

аппликацияларды   аткаруу.  

 Мурун изилденген жөнөкөй  буюмдардын   рельефтүү сүрөтүн 

тартуу. Трафареттерди  жана калыптарды колдонуу.  

Байкоолордун  негизинде  темаларга сүрөт  тартуу.   Нерселер  

жөнүндөгү  элестөөлөрдү конкреттештирүү,   рельефтүү   жана 

табигый көрсөтмө куралдарды   пайдалануу.  

Эркин темага сүрөт тартуу.   Сүрөт жана натураны 

салыштыруу. Искусство чыгармаларын  жеткиликтүү тийип сезүү  

аркылуу кабылдоо,   көркөм сүрөт өнөрү боюнча түшүнүү 

(живопись, графика).  Көркөм  сүрөт өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү: 

сүрөтчү жана көрүүчү. Искусствонун көркөм  өзөгү: көркөм образ,  

анын шарттуулугу, бирдиктин  жалпы берилиш  жолу. жаратылыш, 
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адам жана коомду  алардын ортосундагы мамилелерди пластикалык 

көркөм искусство аркылуу чагылдыруу.   Адам, чыныгы жашоодо 

жаратылыш дүйнөсү: адамдын, жаратылыштын элеси, көр көм 

мүнөзү.  

" Иллюстрация" түшүнүгү менен таныштыруу.  

Рельефтин  ар кандай түрлөрү менен таныштыруу:   контурдук, 

апликациялык, чегилиш.  

Скульптура, айкел түрлөрү. Майда  пластика. Скульптура 

материалдары жана образ түзүүдө алардын ролу. Айкелдин көркөм 

образын  түзүү үчүн пластикалык материалдар менен иштөөнүн  

башталгыч ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, 

форманы чоюу).  Көлөм - айкелдин негизги тили. Скульптуранын  

башкы темалары. Айкел  каражаттары  менен көрсөтүлгөн адам 

жана жаныбарлардын сулуулугу.   жаныбарлар менен 

канаттууларды барельефтик жана горельефтик чагылдыруу  менен 

таныштыруу. Жазуучулардын  скульптуралык портреттери  менен 

таныштыруу.  

Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар 

кандай материалдар (чопо, кагаз -картон,  ж.б.).  Көркөм    образын  

түзүү үчүн ар кандай  материалдар менен иштөөнүн  башталгыч 

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу, 

кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).  

Көркөм  долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн 

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик- прикладдык ишмердик  көркөм иш катары. 

Көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүк. жасалга -колдонмо көркөм өнөр 

жана келип чыгышы жана адам турмушундагы орду. Элдик  

маданияттын синтетикалык табият түшүнүгү ( үй  жасалгалоо, 
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турмуш-тиричилик буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечелери, 

музыка, обондуу ырлар)  

Көркөм  сүрөт, жомоктор, ырларда чагылдырылган  эркек -аял 

сулуулугу жөнүндө адамдардын түшүнүктөрү.  

Элдик  маданият жана көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүктө 

жомок образдары.  Элдик  көркөм жана кол өнөрчүлөрдүн иштери 

менен таанышуу.  

Музыка  

Предметтик  талаптар бул предметти окуу үчүн мүнөздүү 

болгон тажрыйбасын жаңы билим алуу  ишине,  объекттин 

өнүгүүсүн изилдөөгө, анын өзгөрүшүн жана колдонууну, ошондой 

эле дүйнөнүн  заманбап илимий сүрөтүн, негизги илимий 

билимдердин системасынын негизги элементтерин изилдөөнү 

камтыйт.  

1. Адамдын  руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө, адам 

турмушунда музыканын ролу тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү 

калыптандыруу.  

адамдын рухий өнүгүүсүнө  музыканын мааниси жана ролу 

алгачкы түшүнүктөрдү   түзүү үчүн биринчи жалпы дабыш агымдан 

музыкалык үндөрдү   угууга   балдарды  үйрөтүү керек.  

Ошондуктан 1 -класста окуучулардын музыкалык өнүктүрүү боюнча 

жана о.э.  бардык кийинки класстарда улантылуучу, негизги тема   

"кантип музыка уга алабыз?",  Бул окуучуларга музыка, анын 

каймана табияты, музыкада сезимдерди  ишке ашыруу жагынан, 

адам табиятына, жаратылышка болгон мамилеси ыкмаларын 

түшүнүк берүүгө мүмкүндүк берет.  

"Ички Музыка" деген бөлүм, окууч уларды   атайын   рухий 

дүйнөсүн  топтоо максатында иштелип чыккан: бешик ырларын  

угуп (1- класс музыка таануунун жана жашоонун башталышы), 
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инструменталдык жана үн чыгармаларды, элдик жана 

композитордук обондорду уктуруу  (2 -класс), улуу мелодиялык 

тилде популярдуу ырларды (3 жана 4 -класстар) угуп  окуучулардын 

өз алдынча чыккан сезимдерин салыштырып,   музыканын таасири 

жөнүндө ой жүгүртүшөт.  

2. Музыкалык маданияттын калыптанышы, Кыргыз 

Республикасынын  материалдык -музыкалык маданиятынын 

негизинде  өнүктүрүү.  

3. Музыкага    көркөм табит жана кызыгууну өнүктүрүү.  

Д.Б. Кобалевскийдин принцибинин борбордук абалын кенже 

мектеп жашындагы окуучулардын олуттуу музыканын жогорку 

үлгүсүнүн жеткиликтүүлүк олуттуу негиздерин иштеп чыгуу,    

жана бул үлгүлөр боюнча тарбиялоо  үчүн , дүйнөлүк рухий 

мектептерге, классикалык музыкага шилтеме берүү менен 

байланыштуу.  музыка өнөрүнүн даамы жана пайыздык негизин 

берген   музыка катары И.С.Бах, В.А. Моцарт, Э.Григ, Ф. Шопен, 

П. И. Чайковский,  М.П. Мусоргский, М.И. Глинка, С .В. 

Рахманинов, А.И. Хачатурян, Д.Б. Кабалевский, А. Малдыбаев, С. 

Фере жана дүйнөлүк музыкалык маданиятка маанилүү элес 

калтырган башка композиторлор.  

4. Музыканы кабыл алуу, музыкага өз мамилесин билдирүүгө 

жөндөмдүүлүгү.  

 

Музыканы көркөм искусствонун тирүү образы катары кабыл 

алуу, жашоо турмуш менен тыгыз байланышта экендигин 

көрсөтүүчү бөлүм "Музыка угуу",  өзүнчө бөлүм гана эмес, 

ишмердүүлүктүн  негизги түрү  болуп, хор ырдоо, импровизация, 

жана музыка жөнүндө ойлордо көрсөтүлөт.  Угуу  маданияты - 

музыканы кабыл алуу   жана ага карата өз мамилесин билдирүүгө 
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жөндөмдүүлүгү; чеберчилик катары музыканын негизги 

мыйзамдарын жана түшүнүктөрдү билүү.    (кабыл алуунун таянычы 

болгон жалпыланган билим дер) - композитор, аткаруучу, угуучу, 

музыкалык тилдин көркөм каражаттары, обондуу ырлар, бийлер, 

марштар, интонация, музыканы өнүктүрүүчү жана куруучу жана 

көркөм каражаттар. Бул сызыктар   класстан класска предметтин 

мазмунунда   музыкалык амалкөйлүк жана ырааттуулук 

чеберчилигинде   олуттуу түшүнүктөрдү жана а лардын кызыгуусун 

пайда кылып келет. музыка мазмунун түшүнүү үчүн усулдук 

"ачкычы" чыгармачылыгы жана күнүмдүк ара маселеси болуп 

саналат. Башка   маселелер менен бирге, практикалык 

тапшырмаларды ("музыкалык лаборатория") окуучулар менен 

кадимки көркөм искусствону ачып, өз алдынча музыканы 

изилдешет.  

5. Музыкалык  образдарды театралдык жана музыкалык -

пластикалык чыгармаларды образдарды жаратуу үчүн, 

импровизацияда, вокалдык жана хордук аткарууда колдонуу.  

"Музыкага образдык- оюн  аркылуу  киргизүү жөнүндө" 

принципке таянуу менен балдардын кайра, ойдон чыгарылган ишин, 

кыялын талап кылган жагдайларды түзө алат. Ошондуктан, 

программада  импровизациянын негизиндеги оюндар, 

сахналаштыруулар,  сюжет (жомок, окуя, Манас жөнүндө 

айтуулар), музыкалык аспаптарды колд онуп, музыка жана текст 

биримдигинде  өнүгөт.  

Оюн сабактагы  ишмердүүлүк катары байыркы элдик 

чыгармачылыкта -  болгон сезими жана мааниси менен толтурулган: 

Ыр ырдоо - демек аны ойноо.  

Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн   

Инсандык  натыйжалары өнүгүү менен өзүн -өзү өнүктүрүү, 
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окутуунун жана билим, окуу ишмердүүлүгүнө кызыгуу үчүн 

маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,  көйгөйлөрдү чечүүдө 

жаңы мазмунуна жана методдоруна кызыгуу менен кабыл алуу 

ыктарын калыптандырууну;жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү 

алуу, натыйжаларга жетишүүгө түрткү түзүү;  коомдук иш 

билгилигин жана жеке сапаттарын чагылдырган,  жалпы жарандык 

бирдейликтин негиздерин калыптанышын чагылдырат.  

 

1. Искусство  чыгармачылыгына    сезимтал мамилени иштеп 

чыгуу, анын дүйнөгө  толугу менен эстетикалык көз карашы, 

көркөм жана турмуштук ар түрдүүлүгүнө.  

 

Музыкалык искусство дайыма адамдын   адам катары 

бардыгына, анын тукумдук жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүшүнө,   

дүйнөнү эстетикалык кабыл алуусуна, жаныбарлардан 

айырмалануусунун   бир жолу катары көргөн. Баланын музыка 

менен ар бир жолугушуусу, балага музыканы угуу жана сүйүү,  бул 

модалуу жана кадыр -барктуу болгондуктан эмес, музыканы кабыл 

алуу зарылдыгы ал дүйнөдө эстетикалык мазмунун баалоо - ал 

абстрактуу сулуулук жана турмуш кооздугун издөө эмес,  ал 

адамдын дүйнөдө жоопкерчиликтүү жана маанилүү жашоосу.  

Окуучуларга  акырындап  табигый коомдун заманбап 

маданиятынын алардан    көз каранды экенин  түшүнүү келет, алар 

кыргыз жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарын  көбөйтүү 

укугуна ээ экендигин  сезилиши болот. Балдарда  адамзаттын  

ийгилиги  жалпы жана музыкалык байлыктарды, жөн гана  "музей 

экспонаттарынын" жыйнагы эмес, ошондой эле тынымсыз негизги 

жашаган чыгармачылык аркылуу өз байытууну болуп турган, ар 

дайым өнүгүп маданий -тарыхый жараяны экенин түшүнүшөт. 
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Балдардын  чыгармачылык продуктусуна мамиле - күүнүн 

курамына, ыр ырдоого, тасмага, музыкалык түрдү ойлоп сүрөт 

тартууга, ж.б. - бала адам маданиятынын бир далил катары 

көрүнөт.   

2.   Музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин өнүктүрүү 

жана жамааттык (жеке) ойноо жүрүшүндө чыгармачыл 

жөндөмдүүлүктүн ишке ашырылышы.  

Музыкалык   искусствону  түшүнүүнүн   инсандык 

жыйынтыктары музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин 

өнүктүрүү үчүн  объективдүү фундамент болуп калат. Бирок, 

туруктуу түрткү, окуучу угуучунун, композитордун, аткаруучунун 

чыгармачылыгынын белгилүү маанисин түшүнүп,   өзү түздөн -түз 

аны кайра түзсө,  ошол учурда гана пайда болот.  Сабактын,  окуу 

китептердин мазмуну   баары бир эле нерсеге багытталышы керек: 

окуучуларды  чыгарманы аткарып жаткан же кайра түзүп жаткан 

музыканттардын позициясына коюу керек. Ошондуктан  

мугалимдин балдарга кайрылуусу:  

 Окугула. Уккула (  угуу маданиятын калыптандыруу).  

 Ойлонгула. Ырдагыла. Айткыла  (чыгармачылык 

жөндөмдөрү).  

 Клавиатурага  манжаларды  тийгизгиле (биринчи 

музыкалык үндүн төрөлүшү)   .  

 Ойногула (элдик оюндар  менен тааныштыруу, оюнга 

"кошулуу" жолдору).  

Ошентип, музыка  боюнча окуу программасы жана окуу 

куралдары төмөнкү талаптарга негизделген: музыкага тирүү 

көркөм искусствосу катары үйрөнүү; билимдин жалпы мүнөзү; 

көркөм искусствонун жана анын мыйзамдарынын   

натыйжасында, билим берүү мазмунун куруу. Программа жана 
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Д.Б. Кабалевскийдин  педагогикалык принциптери,   

сунушталган уникалдуу музыкалык -педагогикалык мурас 

катары  сөзсүз заманбап музыка мугалиминин арсеналында 

болушу керек. программа СССРда 40  жыл бою колдонулган 

жана азыр да 25 өлкөдө билим берүү ишинде пайдаланып келе 

жатат. Бул программанын негизги темасы менен Кыргыз 

Республикасынын бардык музыка мугалимдери дагы  билишет.  

Ошондой  эле таанышуу баскычы музыкалык 

маданиятынын системалуу түзүлүү этабынын башталышы бул 

курактык мезгилдин өзгөчөлүгү, 1 -класстан жана орто 

мектепте балдардын үчүн түзүмдүк программасынын 

айырмасы.  

мектепте окуунун 1 -классында жана музыка  окуунун  

биринчи жылы негизги жана жалгыз  бир тема, - "музыканы 

кантип угушат." Ар тараптан ар бир чейрек ичинде каралып 

турат. Ал: музыкалык түшүнүү үчүн зарыл болгон негизги 

көндүмдөрдүн бир жагы дагы "көрсөтүлөт," ошондуктан ал  -  

8-тематикалык блок менен берилген..  

2-4-класстардагы темалар чейрек боюнча  уюштурулган. 

Кээ бир кичинекей өзгөрүүлөр заманбап мектептин, ишке 

ашыруу программасына таасирин тийгизбейт жана 

объективдүү шарттар менен көрсөтүлгөн. (Кыргыз мектептери 

үчүн программанын ылайыташылган варианты    1989 -жылы К. 

Молдобасановым тарабынан иштелип чыккан).  

Кол эмгек 

Коррекциялык-тарбиялоо  иштеринде     негизги орун  

эмгекке окутууга берилет, бул сабактарда жөнөкөй иштерди 

аткаруу үчүн зарыл болгон,  негизги иш жөндөмдүүлүктөрүн    

өздөштүрөт.  Ар  түрдүү амалдарды аткаруу, материалдар  
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жана алардын касиеттери, өзгөчөлүктөрү, эмгекке  үйрөнүү 

зарылдыгын коюп, ой, акыл -иш жана сөз өнүктүрүүгө алып 

келүүчү, эмгек күчүнө кирген ар кандай иштер талап кылынат.  

Программаны  ишке ашырууда    чечиле турган максаттар: 

инсандык сапаттарды калыптандыруу, жумушчу күчүнүн 

адаттары, командада иштей билүү, баланын мындан аркы 

коомдук жана эмгек көнүктүрүү үчүн зарыл болгон физикалык 

абалы, ден соолугу, кыймыл макулдашуусун өнүктүрүү.  

 Кол  эмгек боюнча  иштер төмөнкү маселелерди чечет:  

 кол эмгекке кызыгууну жогорулатуу;  

 эмгек чыгармачылык ишинин жеткиликтүү 

ыкмаларына окутуу;  

 таанып-билүү жана эмоционалдык -эрк сферасы 

менен     колдун жана майда моторикасын  

коррекциялоо;  

 Башталгыч   пландоо ыкмалары, уюштуруу жана 

мугалимдин жардамы менен иш жүргүзүүгө окутуу;  

 өз  ишин контролдоо ыктарын калыптандыруу: кол 

өнөрчүлүктү, үлгү менен жасалганы салыштыруу, 

мугалим менен туура иш -аракеттерди жана 

натыйжаларын аныктоо;   

 мугалимдин жардамы менен     шаймандар менен 

иштөө көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 дүйнөгө сезимтал жана эстетикалык мамиле ишт еп 

чыгуу;  

 инсандык оң сапаттарын  өнүктүрүү;  

бул предмет боюнча коюлган  жалпы  максаттарга жетүү   

ар кандай аткарылган ишмердүүлүктүн түрлөрүндө ишке 

ашырылат: оюн куруу, кол эмгеги.  
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 Эмгек ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын баалоодо баасыз 

системасы боюнча окутуу колдонулат.   Мугалим баланын 

өзүнүн жеке жөндөмдүүлүк, талантына ылайык, баланын 

ишине,  ал тургай, кичинекей ийгиликтерин белгилеп баалайт.  

Мугалим  баланын күч -кубат ийгилигине  жактыруусун   сөз, 

колдоо, фишка, оюнчуктар, белги аркылуу  билдирет.    

Мугалимдин кеби  баланын ишиндеги жетишкендиктерин 

стимулдаштыруу сөздөрдү камтууга тийиш, ("жакшы", 

"туура", ж.б.).  Баланын  жакшы жүрүм -туруму дагы 

эсептелиши керек.  

Окуу жана көзөмөл, практикалык иш, экскурсиялар үчүн 

саат санына ылайык иш программасы   окуу сааттарынын саны 

жөнүндө маалыматтар программада камтылган.  

Билим берүү  процессин уюштуруунун  түрлөрү.  

Билим  берүүнү уюштуруунун негизги түрү - бул сабак. 

Сабакта практикалык  иш  негизги  орунду ээлейт. 

Практикалык  иштен тышкары,  убакыт   таанып - билүү 

мүнөздөгү билим алууга берилет, ал кол эмгек сабактары үчүн 

коопсуздук жана саламаттык боюнча талаптарды камтыйт.  

Программа үч негизги принципке негизделет: 

жеткиликтүүлүгү,    практикалык мааниси жана  окуучу 

өздөштүргөн  билим, көндүм, ыктардын жашоодо  керектиги.   

Кол эмгекке окутуу айлана -чөйрөнү изилдөө жана 

жаратылыш материалдарды чогултуу  максатында 

экскурсияларды өткөрүүнү камтыйт.  

Кол эмгек ишине кирет: табигый материал менен иштөө, 

кагаз менен картон,  ийлеп чаптоо жана жип иши.  

Башталгыч пландаштыруу жана өзүн -өзү кармай билүүнү 

өнүктүрүү үчүн окутуучу,  буюмду аткаруунун   сүрөт - 
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карталарын, этаптарын көрсөтүүчү моделдерди,   этап -этабы 

менен ишке ашырууну  колдонуусу зарыл, бирок бул учур 

дагы мугалим менен бирге ишмердүүлүктү, анын уюштуруучу 

жардамын жана окуучулардын ишмердүүлүктүн көзөмөлүн  

жокко чыгарбайт.  

Кол эмгек  менен   сөз өстүрүү, математика, сүрөт тартуу 

сабактары  тыгыз байланышта болууга тийиш. Кол  эмгек   

сабактарында башка  билим берүү курстары боюнча   берилген 

түшүнүктөрдүн көпчүлүгү,  көндүмдөр, жана билимдер ар 

түрдүү класстарда колдонулат.    эмгек жана окутуунун  бул 

мамилеси  окуу материалынын аӊ сезимдүү өздөштүрүлүшүнө,  

сөздүгүн байытууга жана анын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө 

алып келет.  

Эмгек  сабактарында  инклюзивдик процессте  сокур бала 

менен  колдонууга мүмкүн болгон      иштөө жолдору:  

1. Кагаздан  сызыктарды кесүү   же үзүү.  

2. Буюмду  контур боюнча кесүү   жана алардан  чыгарма ларды 

айкалыштыруу.  

3. Кагаз бүртүчөлөрүн  жалпак сүрөткө чаптоо.  

4. Кагаз салфеткаларын үймөкчөлөргө тоголоктоо жана 

сүрөткө аларды чаптоо.  

5. Жип жана кездемени сүрөткө чаптоо.  

6. Кебез тоголокчолорун    жасоо жана  аларды  сүрөткө 

чаптоо.  

7. Кебез дисктерин сүрөткө чаптоо.  

8.   Кургак жалбырактарды жалпак сүрөткө чаптоо  

9. Ар кандай бөлүктөрдү бириктирүү  

10. Жипти  тоголокко чогултуу  
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11. Табигый материалдан  моделдештирүү: кабыгы, үрөн, 

буурчак,   таруу, бутактары, таштар ж.б..  

12. Башка материалдардын ар кандай табигый материалдар 

менен айкалышы.  

13.  Аппликациянын элементтери менен   куруу.  

14. Камырдан буюмдарды жасоо жана аларды боё.  

15. Пластилин  негизинде. мозаика коюу.  

16. Барельеф.  

17. Балдар үчүн кызыктуу  темалар боюнча чакан текст түзүү. 

Брайл принтери  аркылуу текстти чыгаруу.  

 

Дене тарбия  

Дене тарбия боюнча сабактар  карама - каршылыктарга  

жана   врач -офтальмологдунсунуштарын эске алуу менен 

жүргүзүлөт.  

Дене  тарбия  боюнча билимдер  

Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар 

кандай формаларын  жүзөгө ашыруунун системасы катары. 

Жөө басуу, чуркоо, секирүү, тоо -ташка, сойлоп, басуу, лыжа 

тебүү, сүзүү адам кыймылынын маанилүү каражаты катары.  

Дене  машыгуу учурунда кырсыкты  алдын алуу 

эрежелери: окуу ордун уюштурууну, кийим -кечек,  бут кийим 

жана жабдууларды тандоо.  

Дене тарбия жана биринчи конкурстардын өнүгүү 

тарыхы.  Дене тарбиянын  эмгек жана аскердик иш -чаралар 

менен байланышы.  

физикалык көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана 

өнүгүүсүнө  өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана  негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы.  Негизги  
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физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, ылдамдыкты, 

чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук. 

Физикалык жүк  жана жүрөк согушунун өсүшүнө тийгизген 

таасири.  

Спорттук  иш-ыкмалары.  

Күн  тартибин түзүү. Жөнөкөй  чыӊдоочу жол -жоболорду 

аткаруу,   жана алардын булчуӊдардын, дене калыбына, 

негизги физикалык сапаттарды өнүктүрүүгө, өнүктүрүү 

боюнча көнүгүүлөрдүн топтомдору; күнү (эртең менен 

машыгуу, fizkultminutki) режиминде саламаттык сак тоо 

боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруу.  

Физикалык  өнүгүү жана физикалык даярдыгына  өз 

алдынча байкоо жүргүзүү (4 ч.).   Дене узундугу жана дене 

калыбынын абалды жана физикалык касиеттерин 

көрсөткүчтөрү. Машыгуу учурунда жүрөктүн кагышын өлчөө. 

Таза  абада ойной турган оюндарды уюштуруу   (спорт 

аянтчаларында жана спорттук залда  жүрүм -туруму).  

 

 

Түзөтүү-  өнүктүрүүчү   аймак.  

Коррекциялык  курстар  

«Адаптивдүү  дене тарбия», «Көрүп кабыл алууну жана 

сакталган көрүүнү өнүктүрүү жана сактоо»,   «Мейкиндикте ба гыт 

алуу».  

Ийкемдүү   (адаптивдүү)  дене тарбия  (теориялык 

билимдер). Адаптивдүү  дене тарбия сабактары. Ийкемдүү   

дене тарбия боюнча көнүгүүлөр жана адамдын ден -соолугуна  

ролу . Туура дем алуу.   Адам келбети.  Таза абада ойной 



905 
 

турган оюндар, оюнчуларга талаптар, алардын эрежелери.   

Ийкемдүү  дене тарбия сабактарына гигиеналык талаптар.  

Тренажёрлордогу  сабактар. Көрүү жана ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөрү.  

Жалпы көнүгүүлөр.  

Катардагы  көнүгүүлөр. Даярдоочу  көнүгүүлөр. Жалпы 

өнүктүрүүчү  көнүгүүлөр. Буюмдар  менен жалпы өнүктүрүүчү 

көнүгүүлөр. Негизги  кыймылдарды калыптандыруучу  

көнүгүүлөр. Мурда  өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо. 

Кыймылдуу  оюндар. Бий  элементтери. Дем алуу 

көнүгүүлөрү.  

Медициналык - түзөтүүчү көнүгүүлөр.  

Дем алуу көнүгүүлөрү  ( окуучулардын биринчи тобу 

үчүн). Далы   жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөр.  Таман булчуӊдарын калыптандыруу үчүн 

көнүгүүлөр (2-топтун окуучулары  үчүн).  Муундардын  

кыймылдуулугун калыптандырууга  багытталган көнүгүүлөрдү 

аткаруу.  

 Сабактар   карама -каршылыктарды жана жеке булчуң 

топторунун жогорулатуу боюнча врач -офтальмологдун  

сунуштарын эске алуу  менен өткөрүлөт.  

  Көрүү  функциясын  жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр. 

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   багыттагы  көнүгүүлөр.   

Координациялык  ыкмаларды өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. 

Чыдамкайлыкты  өнүктүрүү боюнча   көнүгүүлөр. Эптүүлүктү 

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Көрүүсү  сакталган  окуучулар үчүн  көздүн 

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын   жакшыртуу 
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үчүн  көнүгүүлөр. Табигый кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн 

турукташтыруучу көнүгүүлөр.  

Дарылоо тренажёрлорундагы  көнүгүүлөр. 

Велотренажёрдогу   көнүгүүлөр.   Чуркоо  боюнча көнүгүүлөр.   

"Ден соолук" тренажёрунда   көнүгүүлөр.   

 Калган  көрүүнү коргоо жана  көрүп кабыл алу уну  

өнүктүрүү   

Көрүү   функциясын  турукташтыруу жана коргоо. Көрүү, 

анын адам турмушундагы орду. Көрүү   кубаттуулугу.  

Көрүүнүн   чарчоосу. Көрүүнүн  чарчоосун алдын алуу. 

Көз  үчүн көнүгүүлөр. Дене тарбия жана көрүү. Оптикалык  

каражаттар  үчүн гигиеналык талаптар. Калган  көрүүнү   

сактоо жана күчөтүү үчүн  тифлотехникалык каражаттар.  

 Көрүүнүн көзөмөлдөөчү жана жөнгө салуучу ролун 

өнүктүрүү. Торчолору бар кагазда  багыт алуу. Жөнөкөй  

графикалык диктанттарды  (4 -6-буйрукка чейин) аткаруу. 

Сырткы  жана ички контур боюнча чийүү. Геометриялык  

фигуралардан ою-чиймелерди түзүү  жана мозаика даярдоо. 

Берилген чекитке буюмду жайгаштыруу.  

Клетканы    өлчөө бирдиги катары колдонуу.  

Ар  кандай жайгашкан түз сызыктар менен 

(горизонталдуу, тик, ийилген), ошондой э ле алардын 

айкалыштары  менен таныштыруу. Ар  кандай чиймелерди 

аткаруу.  Тапшырмадан мыйзам ченемдүүлүктү  табуу   жана 

алардын окшоштук боюнча улантуу.   Геометриялык  

фигураларды  кесүү, чийүү, түзүү. Сүрөттөрдү  даяр үлгүлөр  

боюнча  аткаруу жана көрүү  эске тутуу менен иш алып баруу.  

Геометриялык  фигуралар, ачык жана жабык типтеги 

сызыктар жөнүндө   түшүнүктөрүн кеӊейтүү.  
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Белгилүү геометриялык фигуралардын контурларынан  

буюмдарды  даярдоо. Сөздө  байкоо натыйжасын  салыштыруу,  

өз вариантын негиздөө. Геометриялык фигураларды ою 

боюнча  куруу,   жана жыйынтыгын тартуу.  

Буюмдун симметриясы  жөнүндө   түшүнүк. буюмдун 

бийиктигине ылайык, ири  жана чакан линиясын аныктоо, 

тигинен жана туурасынан ошол эле сапта бир катар 

жайгаштыруу.  

Чоӊ  мозаика  менен иштөө . 

Көрүүнүн багыт алуу-издөө ролун өнүктүрүү. 

Объектилерди  көчүрүү ыгын калыптандыруу.  

Алфавиттин  жазуу тамгаларын классификациялоо ыгын 

калыптандыруу жана баш тамгаларды, сап тамгаларды түзүү 

жөндөмдүүлүгү:   элементтердин саны боюнча, тамгалардын 

ачыктыгына, жабыктыгына жараша. Каталарды  издөө жана 

аларды түзөтүү мүмкүнчүлүгүн калыптандыруу. 

Таблицалардан сандарды табуу.  Кроссворддор. Таблицаларды 

шифр колдонуу аркылуу толтуруу. Лабиринттер.  

Буюмдардын  ортосундагы аралыкты көрүп чектөө (3 

предмет). Объектилердин  ортосундагы аралыкты көрүү 

аркылуу болжолдоо. көрүү эс тутуму аркылуу буюмдардын  

мейкиндик абалын  сүрөттөө.  

Кебинде мейкиндик терминологиясын   пайдалануу.   

Предмет    бөлүктөрүнүн ортосундагы мейкиндик мамилелерин 

кабылдоо, жөндөмдүүлүгү . 

 Буюмдун бөлүктөрүнүн ортосундагы мейкиндик 

мамилени өзгөртүү менен объекттин өзгөчөлүктөрүнүн көз 

карандылыгын   кабыл алуу.  
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Объектилердин  ортосундагы мейкиндик мамилелердин 

карап баалоо, бир башка объект менен салыштырмалуу, бул 

мамилелерди иш жүзүндө  чагылдыруу.  

Иллюстрациялардан  чакан буюмдарды  көрүү үчүн 

техникалык каражаттарды колдонуу жөндөмдүүлүгүн 

өнүктүрүү. Буюмдун  жайгашкан жерин көрүп аныктоо 

ыкмаларын, бир топ буюмдардын  арасынан  буюмдун 

мейкиндиктеги жайгашуусун  бөлүү жолдорун калыпта ндыруу.  

Мейкиндиктин алыстыгы жөнүндө   түшүнүктөрүн,  

кыймыл учурунда    буюмдар ортосундагы  аралык   жөнүндө   

түшүнүктөрүн  калыптандыруу.   алыс буюмдарды  таанууга  

көнүгүү, түстүн толтурулушуна жараша,  чоң мейкиндиктеги 

объектилердин алыстыгын аныктоо. Эс тутум аркылуу алыскы 

жана жакынкы объектилерди саноо.  

Көрүүнүн маалыматтык -таанып-билүү ролу жөнүндө   

түшүнүктөрүн өнүктүрүү.     Буюмдарды  натуралдык 

көрүүнүшүндө жана сүрөтүндө таануу. Бир түрдөгү 

буюмдардын  негизги белгилерин бөлүү, кабыл алу у, бул 

белгилер   боюнча жаңы себеп -натыйжа байланышы ичинде, 

татаал жаңы шарттарда,   объектилерди таануу.  

 Таануу амалдарын жакшыртуу, көптүктөн  бөлүү, 

жергиликтештирүү, салыштыруу.  

Түс жөнүндө   түшүнүктөрдү бышыктоо. Түстүү  

боёкторду  айырмалоо  көндүмдөрүн  калыптандыруу. Түс  

оюларын  түзүүгө үйрөнүү. Кабыл алуу талаасынын 

кеӊейишинде,  түстүү объекттердин   ортосундагы аралыктын 

алысташында түстөрдү  айырмалай билүү жөндөмүн  

жакшыртуу.  
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Татаал  формадагы буюмдардын  контурларын бүтүндүк 

байкоо жүргүзүү. Жөнөкөй  формалардан  татаал 

конфигурацияны  түзүү. Объектинин  же анын айрым 

бөлүктөрүнүн формасын аныктоо, башка белгиленген 

формаларды  ордуна жайгаштыруу.  

Маанилүү  эмес айырмачылыктардын көптүгүнө  

карабастан, негизги өзгөчөлүктөрдү ар кандай аба лдарда 

геометриялык фигураларды таанууну калыптандыруу. 

сунушталган сүрөттөрдү үлгүлөр менен салыштыруу. белгилүү 

бир фигураларды, жашырылган контурдан    (5 жана андан 

ашык сандарга чейин) табуу. Формаларды таануу, чектөө, 

кабылдоо, буга чейин үйрөнгөн форма түрлөрүн   жаңы 

мейкиндик абалында сунушталса, айкалыштыруу.  

Өзгөрүлмө   параметрлерде заттардын көлөмүн 

салыштыруу. Сүрөттөрдү  карап эс тутумундагы образ боюнча 

буюмду    куруу. Объект  касиеттерин тагыраак көрсөтүү үчүн 

түзүлгөн түшүнүктөрүн колдонуу.  

 

Предметтик  сүрөттөрдөн схемалык тартылышты   бөлүү ( 

даяр тартылышты эмес, сүрөткө  киргизилген майда 

бөлүктөрдү). сүрөт окуяны план боюнча  изилдөө. Сүрөттүн 

табиятын түшүнүү: тааныш буюмдарды, кырдаалды,  

каармандардын аткарган иштерин. Каармандардын  аткарган 

иштеринин сүрөттөө, негизги өзгөчөлүктөрүн бөлүү, жана 

кыска   байланыштарды түзүү.   Сүрөттө көрсөтүлгөн иш -

аракеттерди баяндоо. Сүрөттөгү    негизгини   бөлүү жана аны 

атоо.  

Сүрөттөгү убакытта багыт алуу үчүн, тартылган табият 

кубулуштарын колдонуу.  
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Адам  сезимдерин жана  позаларын  таануу, схема боюнча 

кайра к көрсөтүү. адам сүрөттөлгөн   объектиге жараша, 

"токтотулган учурдан тартып" адам  абалын түшүнүү жана 

анын маанисин чечмелөө.  

Коомдук-турмуштук багыт алуу.  

 Коомдук-турмуштук багыт алуу   программасы 

бөлүмдөрдү камтыйт :  

"Жеке гигиена", "Кийим жана бут кийим", "Тамак -аш", 

"Үй-бүлө", "Жүрүм-турум маданияты", "Турак -жай", 

"Транспорт", "Соода", "Медициналык жардам ".  

Тууроонун кыйынчылыгы, ал эми  сокурлукта  тууроого 

жөндөмсүздүк, мугалимден  иш -аракетти  толук жана жана 

этаптары боюнча  көрсөтүүнү, окуучунун: "колуна колу" 

менен изилдөөнү көп кайталоо талап кылат.  

"Коштоо иш-аракет ыкмасын" төмөнкүчө чагылдырууга 

болот: педагог,   баланын артында болуп анын  колун алып,   

зарыл болгон аракеттерди аткарат. Ошол эле учурда, баардык 

иш-аракеттер сөз менен коштолот.   

Бул ыкма абдан натыйжалуу, алардын тийиштүү иш деген 

сөздөр менен, "байланышына" мүмкүндүк берет, демек, 

көрүүсү  бузулган жөндөмдүүлүгү   балдардын мүнөздүү 

теориялык билим менен практикалык көндүмдөр  ортосундагы 

ажырымды толтурууга жол берет. Оозеки түшүндүрүү көбүнчө 

өзү   көп убакытты талап кылат, жана анын аткарылышы иш -

аракетктти аткарууну кармайт, бирок, сөздөрү жок же 

көргөзмө кабылдоо кемчиликтерин толтуруу үчүн  

мүмкүнчүлүк берет. окуучулардын өздөрүнүн предметтик -

практикалык ишмердигинин мааниси   балдарды   жеке 

гигиена, тамак -аштын жана жүрүм -турумдун зарыл күндөлүк 
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иш-аракеттерди жүзөгө ашырууга үйрөнүү үчүн, өздөрүнө, 

кийим-кечеге жана бут кийимге,  турак -жайлардга кам көрүүгө 

мүмкүнчүлүк берет.  

Сабактардын  конкреттүү мазмуну көп учурда, ар бир 

баланын жеке тажрыйбасы менен шартталган.  Мугалим бул 

жөнүндө маалыматты өз байкоолорунун жыйынтыгы боюнча, 

балдар, алардын ата -энелери жана мугалимдер менен 

сүйлөшүп алат. Өзгөчө көңүл коомдук -турмуштук багыт алуу 

сабактарына   кызыгуусу жок балдардын ишин 

стимулдаштыруу үчүн берилүүгө тийиш.   класстагы 

балдардын активдүү иши үчүн, керектүү буюмдар дайыма бир  

жерде жайгаштырылып, башкача айтканда,ал заттардын орд у 

абдан маанилүү, кандайдыр бир нерсенин (эмерек, көрсөтмө 

куралдар, приборлор, ашкана идиштери ж.б.) жайгашкан жери 

бир жолу аныкталып жана өзгөрбөшү керек. кабинеттеги 

тартип, окуучулардын  өз алдынча   багыт алуусуна   

көмөктөшөт. Балдар  акырындык менен катуу тартип керек 

экенин, предметти издебей табуу     убакытты үнөмдөйт  

экенин түшүнүшөт. Кээ бир сабактарды  класста жүзөгө 

ашыруу   жөндүү. Мисалы: "турак -жай үчүн кам" сыяктуу тема 

менен. Себеби  мектеп окуучулары    көп   убактысын класста  

өткөрүп, бул жерде иш жүзүндө дежур  милдетин түшүнүшөт.  

Кандайдыр бир иш башталганга чейин  суроо берүү 

пайдалуу, мисалы: биз эмне кылышыбыз керек?   биз эмне 

кылган жатабыз? Биринчи эмнеден баштайбыз?  Ал   үчүн 

эмне кылуу керек?   ж.б.у.с.  

Изилденген  материалды  бышыктоо  үчүн  практикалык 

иш жүрүшү  үч негизги жол  менен жүзөгө ашырылат:  
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• билим жана көндүмдөрдү тактоо жана бекемдөө 

максатында, мурдагы практикалык ишти кайталоо;  

• атайын окутуу тапшырмалары (жеке буюмдарга кам 

көрүү   үтүктөө жана бүктөө; нан ,   жашылча-жемиштерди 

кесүү, жашылчаларды тазалоо);  

• билимди колдонууну үйрөтүү максатында 

тапшырмаларды аткаруу.  

Коомдук-турмуштук багыт алуу сабактарында  

колдонулчу  маанилүү ыкма болуп   ролдук оюн болушу керек 

- балдардын коомдук тажрыйбасын, кенже окуучулар үчүн 

абдан жагымдуу иш аркылуу өздөштүрүү болуп саналат. Бул 

ыкманы колдонууда, биринчи кезекте мугалимге талап, көрүү 

жөндөмдүүлүгү начар балдардын   иштин ушул түрүн   

өздөштүрүү өзгөчөлүктөрүн билүү.  

Мейкиндикте  багыт алуу.  

 Бөлүмдөр  

 1. "өзүндө  " багыт алуу   

2.курчап турган  айланасынын реалдуу буюмдарында  

жана оюнчуктардын   мейкиндик касиеттеринде багыт алуу.  

 3. жабык (класс мейкиндиги) мейкиндиги боюнча багыт  

алуу  

 4. өзгөрүүсүз анализаторлор колдонуп багыт  алуу  

 5. "өзүнөн"  чекит  эсебинен  жакынкы мейкиндикте  

багыт   алуу  

 6. кыймылынын жүрүшүндө багыт  алуу  

7. микро мейкиндикте багыт алуу  

 8. жөнөкөй мейкиндик мамилелерди моделдештирүү  

 9-сүрөт-план боюнча  мейкиндикте багыт алуу.  
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Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

сокур балдардын   жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан 

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук 

башка субъекттерин   адеп -ахлактык жол менен уюштурууга 

багытталган  бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий 

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын 

негизинде жүзөгө ашырат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  

алардын  адеп-сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм-турумун 

калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук -педагогикалык 

колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы сокур балдарга   

өз өлкөсүн сүйгөн, жогорку адептүү, жоопкерчиликтүү,  

чыгармачыл,  демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү 

маанилүү инсандык сапаттарга ээ:  активдүү, өз алдынча, 

коммуникабелдүү   жаранын тарбиялоого багытталган.  

Программанын негизи  өзөктүү   жетишкендиктери болуп   сокур 

окуучуларды   тарбиялоо процессинде  калыптандырылган 

түшүнүктөрүн, ишмердүүлүк  жолдорун,  туура  инсандык 

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.   

  

3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  
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 Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.  

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды   окутуу шарттарын  санитардык -гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты камсыз кылуу;  

  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу    психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  

  тышкы дүйнө менен баланын  ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган  дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо мад аниятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын 

денелик, адеп -ахлактык жана руханий ден соолугун 
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бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  

  Кыймыл режимин  сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын 

алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган 

чөйрөнү коргоо боюнча иш -чаралардын учурунда ж.б.); 

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу 

ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен билим берүү 

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча биргелешкен иш -чаралары;  

  мониторинг жүргүзүү.  

 

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо с ергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 
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кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

 Сабакта  психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча жасалган иштердин 

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден 

соолук сактоо технологиялары, санитардык -гигиеналык   

талаптарды жана  ченемдерди өткөрүү жолу менен жүзөгө 

ашырылат. Сабактан  тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы  

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек турмуш жумасы, 

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн 

тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык 

кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.  

Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу 

модели жол инспекторлору менен жолугушуу аркылуу, 

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстар "Коопсуз дөӊгөлөк", 

маалыматтык такта, дубал газета  сүрөт - сынактар,   " Көӊүл 

бургула - балдар"  акциясын уюштуруу аркылуу ишке ашат.  

3.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык иштин  программасынын максаттары 

Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы 

башталгыч  билим берүү  стандартына ылайык  сокур балдардын  
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акыл-эс жана эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана 

психикалык жагынан кемчиликтерин коррекциялоого, социалд ык 

ылайыкташуусуна багытталган.  

Программанын милдеттери:  

  ар бир сокур  окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн кыйла 

жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү 

чөйрөсүнүн түзүү;  

  окуучулардын атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

  окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү  жана билим 

берүү жараянына интеграциялоо боюнча   

мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;  

  билим берүү -тарбия процессинде  адаптация 

кыйынчылыктары менен окуучуларды  эрте аныктоо;  

  татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

таасирдин негизинде анализатордук, аналитикалык -

синтетикалык, ишмердүүлүктү  жөнгө салуучу шарттарды 

түзүү;  

  окуучулардын ата -энелерине (мыйзамдуу өкүлдөрүнө)   

медициналык, коомдук, психологиялык, укуктук ,   

тарбиялоо жана башка маселелер боюнча эксперттик жана 

усулдук жардамды көрсөтүү . 

Коррекциялык иштин  программасы багытталган:  

 окуучулардын белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын 

канаттандырууну жана БЖББ БЫББПын өздөштүрүүнү 

камсыз кылуучу түзөтүүчү сабактардын тизмесин, 

мазмунун, жана ишке ашыруу планын;  
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 өзгөчө  билим берүү  муктаждыктарын аныктоо үчүн 

окуучулардын психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык текшерүүнү;  

 окуучулардын өнүгүү  динамикасын БЖББ БЫББПын 

өздөштүрүүдө  ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн;  

 коррекциялык иштердин  түзөтүүсүн;  

 сабактарда, сабактан тышкаркы жана мектептен  тышкары 

иш- чаралардын  биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук -

психологиялык -педагогикалык колдоо, коррекциялык 

педагогика жана психология жаатындагы, саламаттык 

сактоо уюмдарынын жана башка уюмдардын адистеринин, 

мугалимдердин жана эксперттердин түзөтүүчү иш -

аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 

кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин негизги 

күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.  

 

Коррекциялык иштин  программасы камсыз кылуусу керек:  

  билим берүү уюмунун шарттарына көнүү 

кыйынчылыктарын жана   өзгөчө билим берүү (анын 

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо     максатында 

сокур окуучуларды   изилдөө  жүргүзүү;  

  топтук жана жекече   түзөтүү жумуштарын  ишке ашыруу 

(анын ичинде логопедиялык), окуучулардын атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;  
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  сокур  окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;  

  окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө илгерилетүү, сокур окуучулардын 

психикалык жана эмоционалдык   абалы   жөнүндө 

маалымат берчү  учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  билим берүү жана күнүмдүк жашоодо   окуучул ардын 

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;  

  сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө 

окуучулардын күтүлгөн натыйжаларга жетүүсүнө баа 

берүү.  

Түзөтүүчү  иштин   негизги мазмуну  жана   багыттары  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычындагы  сокур  

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги 

мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:  

Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   

үчүн  жагымдуу шарттарды түзүү максатында,   окуучулардын 

өнүгүү жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүн аныктоону 

камсыз кылат.  

Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:  

 окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыктарын 

аныктоо үчүн психологиялык -педагогикалык жана 

медициналык текшерүү:  



920 
 

 - окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө   

шарттарын аныктоо;  

 таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү 

мазмунун өздөштүрүүдөгү өзгөчө кыйынчылыктарын, 

жана  потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;  

 - окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана 

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;  

 окуучулардын өнүгүү  динамикасын,  ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүүдө  алардын ийгиликтерин мониторинг 

жүргүзүү;  

 изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу 

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү 

иштеп чыгуу.  

   Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.   

Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  өзүнө камтыйт:  

  класстагы бардык окуучулардын инсандык өнүктүрүү   

үчүн  жайлуу психологиялык  чөйрө  түзүү;  

  окуучунун жекече психологиялык жактан коштоо 

программасын  (мугалимдер менен) даярдоо;  

  окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багытталган 

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;  

  окуучуларды  оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана 

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө 
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билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп 

чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана  окутуу методдорун);  

  окуучулардын  өнүгүү  бузууларын жоюу үчүн зарыл 

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды 

жүргүзүү;  

  инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү, 

жүрүм-турумун тууралоо;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  сокур окуучунун окутуу жана билим берүү боюнча 

сунуштар комплексинин ишке ашыруу (ар түрдүү 

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынган)  

  Кеӊеш иши   окуучуларды билим берүү процессинде     

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун, тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды   

ишке ашырууну  камсыз кылат   

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:   

-  жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн 

болгон жардамды берүү жана  конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.  

-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм -

турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш 

берүү;  
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   Маалыматтык-агартуучу иш   окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   

-мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

-  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;  

-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  

-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

 Азиз-сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары болуп  

төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо;  

  Бардык сакталган анализаторлорду   багыт алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш эмес (стандарттык 

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно 



923 
 

билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү 

түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда  аларды эске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, пайдалануу); 

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;   

  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бард ык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну  өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга  ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

сокурлардын  таанып билүү мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү 

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда 

окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда опти калык 

тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу 

ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук 
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иште активдүүлүгүн жогорулатуу; жашоодо өз 

алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү  жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү адамдардын  маанайына, өзүн сезүүсүнө, 

абалына көӊүл бурууну  өнүктүрүү.  

Түзөтүүчү  ишинин программасын ишке ашыруу боюнча 

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.  

Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү 

уюмунда иштеген адистердин ортосунда өз ара аракеттенүү 

механизмин ишке ашыруу үчүн негиз болгон комплекстүү  

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук -

мазмундуу мүнөздөмөлөрү  түзөтүүчү и ш  маалыматтарды эске 

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан  изилдөөнү: 

дарыгерлер, психологдор, мугалимдер) окуучуну изилдөө; ар 

тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө, 

эмоционалдык эрк сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) 

окуучуну изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин сокур окуучулардын программасын ишке 

ашыруу үчүн адистер өз ара аракеттеринин механизмин 

натыйжалуулугу негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү 

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана 

үй-бүлөнүн жооптуу билим берүү мекемелери менен 

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк 

эмес) жана органдарга билдирет; майыптар жана ата -энелер 

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.  
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3.2.6.  Инклюзивдик билим берүү идеяларында иштеген 

мектептерде сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн   негизги максаты 

сокур окуучулардын  коомдо жашоого керектүү  коомдук  

тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу б аалуулуктар 

системасын алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн  

эске алуу менен калыптандыруу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруунун негизги 

милдеттери:  

  Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;  

  сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;  

  окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү  

муктаждыктарын  эске алуу;  

  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз 

алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  

  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу  менен, ишмердүүлүктүн   

ар кандай түрлөрүндө   окуучулардын кызыкчылыктарын 

өнүктүрүү;  

   адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын 

айланага жана өзүнө туура баа берүү, эстетикалык 

муктаждыктарын, баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүнү, кыйынчылыктарды жеӊе билүнү,   

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту, максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  
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  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш 

тажрыйбасын кеӊейтүү,  

  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамиле син 

калыптандыруу;  

  адамдар менен коомдук байланыш түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,  окучуунун үй -бүлө, билим 

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  

  мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин  бекемдөө;  

  Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка 

адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү,  экинчи 

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.  

 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк төмөнкү  көрсөткүчтөрдү  

ишке ашыруу шарттарын камсыз кылууга багытталган:  

  Акыл эси жеӊил артта калган азиз окуучулар 

окуучулардын жашоонун ар түрдүү аспектилерине жеке 

кызыкчылык пайда кылуучу чыгармачылыгын, жайлуу 

өнүктүрүүчү чөйрөдө өз алдынча ишке ашыруусун; 

айлана-чөйрөгө карата оң мамилесин;  

  балдардын коомунда баарлашуу процессинде жана 

биргелешкен иш-аракеттердин жүрүшүндө, курдаштары 

жана окутуучулар менен жигердүү өз ара 

аракеттенүүсүндө окуучуну  коомдук калыптандырууну.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү багыттары 

боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, адептик, 
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коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

ишке ашыруунун уюштуруу  формалары: жеке жана топтук 

сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  таймашта р,  

конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн а ртыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  сокур окуучулардын жана 

алардын кадимки   өнүгүп келе жаткан курбуларынын   

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  а луу менен 

уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат. 
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Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды 

улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс алуусун 

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык 

лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана 

кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта 

болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан 

тышкаркы программасын иштеп чыгуу боюнча иш -чаралардын 

жумушчу программасы түзүлөт,    алар  башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкталган негизги билим берүү программасын 

пландаштырылган натыйжаларын  өздөштүрүүгө багытталган  

3.3. Уюштуруу бөлүгү  

3. 3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.  
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Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  

Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   

класстар (жыл) боюнча аныктайт , алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү уюму   билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

 Окуу планынын билим берүү мамилелеринин 

катышуучулары тарабынан түзүлгөн бир бөлүгү камтыйт:  

  сокур окуучулардын жекече атайын билим берүү 

керектөөлөрүнө муктаж ишке ашырууну камсыз кылуучу 

тандалма сабактарды.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   Акыл эси 

жеӊил артта калган азиз окуучулар окуучулардын жекече 

өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз 

кылат.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүгү коомдук иш, жалпы 

маданий, спорттук жана эс алуу иш сыяктуу багыттар 

боюнча, жана сокур окуучулардын  жеке өнүгүүсүн 

камсыз кылуучу;  

  түзөтүү-өнүктүрүүчү аймакты, сокурлуктун терс 

таасирин, изилдөө жана өнүктүрүү боюнча экинчи 
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бузуулардын алдын алуу натыйжасын 

минималдаштырууга багытталган түзөтүүчү курстарды.  

Билим берүү уюму өз алдынча окуу курстары түзөтүү - 

өнүктүрүүчү   аймактын жүрүшүндө окуучулардын ишин уюштуруу 

технологияларын, ыкмаларын аныктоого укуктуу.  

 Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт  (түзөтүү -өнүктүрүүчү 

аймактын саатары  БББ баскычында окутуунун бардык 

мөөнөттөрүндө жумасына    5сааттан кем эмес болушу к ерек).  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим 

берүү уюмунун жергиликтүү актысында  белгиленген.  

Окуу планы  төмөнкү нормалардын негизинде иштелип 

чыккан: "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамда, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги нин 

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.  

Иштөө режими.  

Билим  берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН 

тарабынан белгиленген билим берүү процессине  коюлган 

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү 

шартында сокур окуучулар БББ БЖББПты  өздөштүрүүдө 1 -класста 

кайталоо мүмкүндүгүн берет (1 -4-класстар)   б.а.  программаны 

узартылган  мөөнөттө өздөштүрүүгө  мүмкүнчүлүк берет.  

1-класста кайталап аркылуу окутуунун жыйынтыгында окуу 

сабактарынын саны 3500 сааттан ашык бол ушу мүмкүн эмес.  
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Сокур  окуучулардын психо -физикалык жөндөмүн эске алуу 

менен, БББ БЖББПты  ишке ашыруучу билим берүү  уюмдун окуу 

сабактары 5 күндүк окуу жумасында   жүргүзүлөт.   Сабактар 1  

смена менен өткөрүлөт.  билим берүү уюмунун иш режими 

санитардык-эпидемиологиялык кызматынын көзөмөлү астында 

жүзөгө ашырылат.  

  жалпы билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын 

узактыгы –  1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем 

эмес.  

Окуу  жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык 

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.   1 - класстын сокур 

окуучулары үчүн  окуу жыл ичинде директордун наамына   

берилген ата-энесинин арызынын негизинде 1 -жана 3-чейректе  эс 

алууга кошумча жума  белгиленет.  

Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга 

карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен 

камсыз кылышын, сабактарды өздөштүрүүгө жогорку сапатын 

камсыз кылат.  

Сабактардын ортосундагы танапис 10 мүнөт, 2 -жана 3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.  

Топтук түзөтүү  сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө  чейин, 2-

5 класстарга  топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече 

коррекциялык сабактын  узактыгы 20 мүнөт.  

Окуу  жүктөмүнүн  акырындап өстүрүү  "кадам" ыкмасын 

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили 
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уюму тарабынан камсыз кылынат.  1-класстын биринчи чейрегинде 

күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.  

Тапшырмалар окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу 

менен   берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз 

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа  

жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып -

билүү мүнөздөгү тапшырмалар  гана сунушталат, балдардын 

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.  

Бул тапшырмалардын   максаты –  окуучулардын өз алдынча 

үй тапшырмасын   аткарууга  тышкы жана ички стимулдарды   

калыптандыруу.   1-чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү  гана 

тапшырмалар    сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү 

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган  тапшырмалар 

берилет. Үчүнчү чейректе класста  башталган  иштердин аякташын 

үйдөн аткаруу боюнча тапшырмалар берилет. тапшырмаларды 

жүзөгө ашыруу үчүн   ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.  

Экинчи   класстан  баштап сабактар боюнча тапшырмалар   

«минимакс»   принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча 

тапшырманын  бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал э ми 

экинчи бир бөлүгү  - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп, 

бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу 

менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга  - 2 

саатка чейин -120 мүнөт.  

 Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш 

(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз -

өзүнчө жүргүзүлөт.  



933 
 

Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин   45 мүнөттөн кем 

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарын эске алуу менен) 1350 сааттан ашык эмес болуш керек.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө  жумасына сарпталган 

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)  1 - 5-класстарда  7 

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен 

аныкталат.  

 сөздүк  жүргүзүүгө  (сөздүк  дептер); 

 тематикалык принцип боюнча  сөздөрдү системалаштыруу;  

o  тилдик жандырмактарды пайдалануу, мисалы 

интернационализмдерди пайдаланууда;  

 түзүмдүк-функционалдык схемалардын негизинде жөнөкөй 

сүйлөм боюнча жалпылоолорду жасоо;  

 өз  эне тилинде жок, грамматикалык көрүнүштөрдү аныктоо, 

мисалы артиклдерди.  

Математика  

1. Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар. 

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  түшүнүгү 

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшүнүктү 

калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында   жүзөгө 

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүктөр  менен иш жүзүндө 

иштөөнүн   натыйжасында ачылат; заттарды эсептөө, көлөмдөрдү 

өлчөө  учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык 

моделин куруу үчүн үч ыкма  ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан  

көлөмдөрдү өлчөө  бирдиги катары.  
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Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы 

түшүнүгүн калыптандыруу менен  тыгыз байланышкан. Бул процесс 

номурлоо  жана натуралдык сандар  менен арифметикалык 

амалдарды аткаруу   жүргүзүү учурунда да,  калыптанат. 

Нумерацияны изилдеп жатканда окуучулардын иш -аракеттери  

турумдук ондук системасын   ишке ашыруу жана  бирдиктердин 

катышына  багытталган.  

Математиканын  баштапкы курсунда арифметикалык амалдар 

түшүнүгү  маанилүү орунду ээлейт. Ар бир арифметикалык 

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди 

аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге 

таянат. Ар бир изилдөө -иши анын   мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.  

Сандар менен арифметикалык амалдарды   изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары   маанилүү орунду 

ээлейт. Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 

биринчиден, эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында 

аныктоо, экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү 

окутууну уюштуруу. Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп 

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын  бүт 

ишине аралашууга тартуу керек.   балдардын кызыкчылыктарын 

ишке ашырууну, ошондой эле пикирлер ар т үрдүү  каражаттар менен 

жардам берип, иш ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.  

Сунуш  кылынган курста,  математиканын кээ бир негизги 

мыйзамдары, жана анын практикалык  тиркемелери иликтенет:  

•   көбөйтүүнүн жана кошуунун коммутативдик мыйзамдары;  

•   көбөйтүүнүн  жана кошуунун ассоциатвдик мыйзамдары;  

•   көбөйтүүнүн кошууга карата дистрүбитивдик мыйзамы.  

Бул мыйзамдардын баары арифметикалык амалдар  менен бирге   

конкреттүү бир материалга таянып  каралат жана негизинен  
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окуучулардын  эсептөө көндүмдөрүн калы птандырууга, 

рационалдуу эсептөө техникаларын колдоно билүүнү 

калыптандырууга  багытталган.   

  Башталгыч  мектептин математика курсунда , албетте, абдан 

маанилүү болуп математиканын   негизги мыйзамдары гана эмес,   

анын практикалык  тиркемелери   экенин белгилей кетүү керек. 

Башкы  нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү 

эсептөөлөрдү,  өлчөөлөрдү  аткарып жатканда,  маселелерди 

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки  

эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана  

символдук моделдери  пайдаланылат.  

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте   

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем  эсептөө көндүмдөрүн 

калыптандыруу керек, кээ бир учурларда, аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

Эсептөө   көндүмдөрүн  мааниси, аларсыз окуучулар  

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн  мазмунун өздөштүрө албайт 

экенинде гана эмес. Алар  болбосо, системалуу  ар кандай 

эсептөөлөр   колдонулчу химия жана физика сыяктуу окуу 

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.  

Программада   оозеки эсептөө  техникалары менен бирге жазуу 

эсептөө  ыктарына  балдарды окутууга зор маани   берилет. Жазуу  

жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда алгоритмдештирүү 

маанилүү.  

Курстун программасына  "бүтүн " жана "бөлүк" түшүнүктөрү 

киргизген. окуучулар  көптүк    жана көлөмдөр, "бүтүн " жана 

"бөлүк" ортосундагы мамилелерди өздөштүрүшөт. Бул алардын 

компоненттери  жана натыйжасынын ортосундагы, толуктоо жана 

кемитүү иштеринин ортосундагы өз ара байланышты түшүнүүгө 



936 
 

мүмкүнчүлүк берет, өз кезегинде,   маселе ж ана мисалдарды 

аткарууда,  эсептөө көндүмдөрүнө окутууга негиз болот.  

Илимдин  жана техниканын өнүгүшүнүн заманбап деңгээли 

окуучуларды  моделдер жана моделдөө негиздери менен 

тааныштырып, окутууга киргизүү, ошондой эле алгоритмдик ой 

жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандырууну талап кылат. Моделдер  

жана моделдөөнү пайдалануусуз   адамдардын ишмердүүлүгүнүн ар 

түрдүү тармактарында объекттерди натыйжалуу изилдөө болушу 

мүмкүн эмес, ал эми   белгилүү бир иш -чараларды   туура жана так 

аткаруу көптөгөн кесиптин ээлеринен алгоритмдик ой жүгүртүү 

көндүмдөрүн талап кылат. автоматтык машиналар, компьютерлер, 

эксперттик системалар, узак мөөнөттүү болжолдорду иштеп чыгуу 

жана пайдалануу - бул алгоритмдик негиздерди, билим жана 

моделдөөнү колдонуунун толук эмес тизмеси болуп  саналат. 

Ошондуктан, кенже окуучулардын  алгоритмдик ой жүгүртүү 

көндүмдөрүн, жөнөкөй моделдерди жана алгоритмди куруу 

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу –  заманбап мектептин 

маанилүү милдеттеринин бири.  

Окуучуларга   алгоритмдик мүнөзүн түшүнө билүүнү үйрөт үү , 

аларга (тиричилик техникасын колдонуудагы, тамак -аш даярдоогу, 

көчөдөн өтүү алгоритмдери, ж.б.)   жеткиликтүү жана түшүнүктүү 

жөнөкөй алгоритмдерден башталат. Математиканын  баштапкы 

курсунда  алгоритмдер   иш -чараларды  аткаруу ырааттуулулугунда  

жана    эрежелер түрүндө берилген  

    Мисалы, көп орундуу сандарды эсептөө иштерин 

үйрөнүүдө, окуучулар  көп орундуу сандарды көбөйтүү, кошуу, 

кемитүү жана бөлүү эрежелерин,   үлүштөрдү  үйрөнүүдө  - 

үлүштөр салыштыруу эрежелерин колдонушат, ж.б. Программа 
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окуучуларга  билим берүүнүн бардык баскычтарында жогорку 

алгоритмдик даярдоону камсыз кылат.  

2. Көлөм жана аларды өлчөө. Көлөм, дагы башталгыч 

математика курсунун негизги түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. 

Балдарды  математикага окутуунун жүрүшүндө объектилери н жана 

бизди курчап турган өмүр кубулуштардын   касиеттери катары 

изилденген көлөмдөрдүн(узундук, масса, убакыт, аянт, көлөм, 

ж.б.),  ар бири тууралуу, ошондой эле көлөмдү өлчөө   ишке ашыруу 

ыктарын түшүнүк пайда кылуу   керек  

Программага  кирген көлөмдөр  тууралуу ар бир түшүнүктүн, 

аларды ар кандай жолдор менен өлчөөнү калыптандыруу   өзүнүн 

өзгөчөлүктөрүнө ээ. Ошондой болсо да, башталгыч класстарда 

көлөмдөрдүн ар бирин изилдөөдө орун алчу төмөнкүдөй жалпы 

абалдарды,   жалпы кадамдарды бөлсө болот:  

  окуучулардын   бул көлөм  тууралуу элестөөлөрү   (баланын 

жашоо  тажрыйбасы)  аныкталат жана такталат;  

  түрдүү бир өӊчөй көлөмдөр  салыштырылат (визуалдуу, 

сезүүнүн жардамы менен, ар кандай шарттуу ченемдер менен 

жана аларсыз түздөн -түз салыштыруу);  

  берилген көлөмдү өлчөө бирдиги  жана ченөө прибору менен 

тааныштыруу ишке ашырылат;  

  ченөө көндүмдөрү жана ыктары калыптандырылат;  

  бир аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү 

кошуу, кемитүү  аткарылат (маселе чыгаруу менен);  

  көлөмдөрдү өлчөөнүн   жаңы бирдиктери менен тааныштыруу 

өткөрүлөт;  

  эки аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү 

кошуу, кемитүү  аткарылат (маселе чыгаруу менен);  
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  көлөмдөрдү абстрактуу санга көбөйтүү  жана бөлүү  

аткарылат. Көлөмдөрдү  окутууда  окуучулардын  ишин 

уюштурууда  дагы  өзгөчөлүктөр бар.  

Демонстрациялык жана жеке көрсөтмө  каражаттары,    сабакта 

билим берүүнүн ар кандай түрлөрүн айкалыштыруу (жамааттык, 

топтук жана жеке)  маанилүү орунду ээлейт.  

Тандалып  алынган окутуу ыкмалары  ошондой эле маанилүү 

орунду ээлейт, алардын арасында практикалык  методдор жана 

практикалык иштердин тобу өзгөчө  мааниге ээ. көйгөйлүү 

жагдайларды колдонуу дагы кеӊири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.  

Окуучулардын көлөмдөр  жөнүндө элестөөлөрүн 

калыптандыруу учурунда функционалдык түшүнүктөрдүн 

пропедевтикасы үчүн мүмкүнчүлүктөр  түзүлөт. Функционалдык 

көз карандылык тууралуу түшүнүктөрдүн калыптандда негизги 

басым көлөмдөгү бир өзгөрүү башка тийиштүү сандын  көлөмүнүн  

өзгөрүүсүнө таасир этүүчү   мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып турат. 

Бул мамилелер, ар кандай жолдор менен көрсөтүлүшү мүмкүн: 

сүрөттөр, диаграммалар, формулалар, таблицалар, эрежелер  

3. Тексттик  маселелер. Математиканын баштапкы курсунда    

жөнөкөй (таяныч) маселелерге өзгөчө  орун берилет. Мындай 

маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү –  мындан дагы татаал маселелер  

менен иштөө үчүн   жасалган фундамент.  

Таяныч маселерди чечүүнүн жүрүшүндө окуучулар  

арифметикалык амалдардын, компоненттеринин ортосундагы 

мамиле жана иш -аракеттердин натыйжалары, көлөмдөрдү 

ортосундагы мамилелер, байланыштардын  маанисин өздөштүрүшөт.  

Тексттик маселелер менен иштөө абдан маанилүү болуп 

саналат, ошол эле учурда математикалык билим берүүнүн 

окуучулар    үчүн абдан кыйын бөлүм  болуп саналат. Маселени  
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чечүү процесси көп этаптуу болуп саналат: ал оозеки текстти  

математика тилине которууну (математикалык модел түзүү), 

математикалык чечилишти, математикалык анализди камтыйт. 

Маселелерди  аткаруу үчүн көп убакыт берилиши керек, 

математикалык моделдерди курууга,    маселерди аткарууда ар 

кандай жолдорду издөө  менен салыштыруу, ойлорун сабаттуу 

көрсөтүүгө   көӊүл  бурулушу керек  

Окуучулар тексттик маселелерди чечүүдө ар кандай ыкмалар 

менен тааныш болушу керек: арифметикалык, алгебралык, 

геометриялык, логикалык жана практикалык; ар бир ыкманын 

негизинде жаткан математикалык моделдердин ар кандай түрлөрү 

менен; ошондой эле тандалып алынган ыкманын чегинде чечүүнүн 

ар кандай жолдору менен.  

Тексттик маселелер окуучуларды өнүктүрүүгө жана тарбиялоо 

үчүн  бай материалдарды  берип турат.  

Тексттик маселелердин шарттарын кыскача ж азуу -  

математиканын башталгыч курс  учурунда колдонулган 

моделдердин мисалдары. математикалык моделдөө ыкмасына 

окуучуларга төмөнкүлөрдү   билүүгө мүмкүндүк берет: а) талдоо 

(маселени кабыл алууда  жана чечимдерди ишке ашыруу үчүн ар 

кандай жолдорун тандоо боюнча); б) маселенин объектилерин 

ортосундагы байланыштарды түзүү, ылайыктуу чечим схемасын 

куруу; с) баштапкы маселенин аткарылышын чечмелөө; г) даяр 

маселелерди жана башка моделдерди  даярдоо.  

4. Геометриянын  элементтери. Геометриялык  материалды 

изилдөө эки максатты ишке ашырууга кызмат кылат: геометриялык 

көлөмдөр (узундук, аянт, көлөм)  тааныштыруу  жана   

окуучулардын мейкиндик элестөөлөрүн калыптандыруу.  
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Ушуну менен катар эле, геометриялык материал менен иштөө 

маанилүү милдеттеринин бири  болуп а рифметикалык факттарды 

кароодо көрсөтмө каражаты катары колдонуу болуп саналат. Андан 

тышкары, арифметика жана геометриянын ортосундагы 

байланышты түзүү окуучулардын математиканын    алгачкы 

этабында арифметикалык билимдерди, көндүмдөрдүн чөйрөсүн 

кеӊейтүүнү   болжолдойт.  

Геометриялык материалды изилдөө башталгыч мектепте 

окутуунун биринчи сабагынан баштап, бардык жылдарында 

окутулат.  

Геометриялык  материалдарды изилдөөнүн эки багыты каралат:  

 -геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн 

калыптандыруу;  

 -  геометриялык фигуралар  жана аларды өлчөө,  куруу менен 

байланышкан кээ бир практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу.  

Геометриялык  материалды изилдөө окуу жылдарына 

бөлүштүрүлгөн программанын жана  аны айрым  кээ бир 

бөлүктөрүн  тиешелүү окуу аныкталган.  

Негизинен математика сабактарында материалдын  негизги 

бөлүгүн арифметикалык  материал түзүп, ал эми бир бөлүгүн  

геометриялык материал түзгөндөй   курулушу керек. Бул 

математика боюнча сабактар боюнча билим берүү ишин ар 

түрдүүлүгүнө жол берет ушул курактагы балдар үчүн өтө маанилүү 

болуп саналат, жана мындан тышкары, окутуунун натыйжалуулугун 

жогорулатат.    Программа окуучулардын    ар кандай геометриялык 

фигуралар   алардын касиеттери: чекит, линиялар  (ийри сызык, 

сынык сызык) алардын  ,  ар кандай түрлөрүн  жана анын 

элементтери, айлананын, тегеректин, ж.б.элестөөлөрүн   түзүүнү   

камсыз кылат.  
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Мугалим  балдарды геометриялык фигуралардын аттары жана 

алардын негизги касиеттерин өздөштүрүүсүнө   умтулушу   керек, 

ошондой эле чакмак кагазга аларды курулуш жүргүзүү  ыктарын     

калыптандырышы керек.  

Геометриялык фигуралардын изилдөө өзгөчөлүктөрүн  

белгилөөдө, алардын бардык касиеттери тиешелүү көнүгүүлөрдү 

аткаруу учурунда эксперимент аркылуу ачыларын  эстен 

чыгарбашыбыз керек.  

Геометриялык фигураларды жана  алардын касиеттерин 

изилдөөдө окутуу   методдорун тандоо да маанилүү ролду   ойнойт. 

Практикалык  иш жана практикалык методдор да олуттуу орун 

ээлейт.  

Геометриялык  фигураларды  кагаздан, таякчалардан, чоподон 

жасоо жана аларды кесүү, моделдештирүү   ж.б.  сыяктуу жумуштар  

системалуу өткөрүлүшү керек, бул учурда  фигуралардын маанилүү 

жана маанилүү эмес белгилерин айырмалоону балдарды окутууга 

маанилүү. Геометриялык  фигураларды салыштыруу жана карама -

каршылаштыруу методуна көп көңүл   бурулуу тийиш.  

Окуу  китебинде сунушталган көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда 

геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн  калыптандыруу  

болот,  ал көнүгүүлөрдү төмөнкүдөй мүнөздөсө болот:  

  геометриялык  фигуралар эсептөө объектиси   катары 

пайдаланылат;  

  фигуралардын классификациясына арналган көнүгүүлөр;  

  реалдуу объектилердин же  алардын бөлүктөрүнүн 

геометриялык формаларын  аныктоо;  

  геометриялык  фигураларды куруу үчүн;  

  өзүнчө  бөлүктөргө бөлүү     жана башка геометриялык  

фигуралардан аны түзүү;  
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  геометриялык чиймелерди окуу жөндө мдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  эсептөө  (башка жактардын узундугунун суммасы)  

Геометриялык    фигуралар жана алардын касиеттери  менен 

таныштыруу аларды курууга жөнөкөй тапшырмалар  дагы салым 

кошот. Аларды  жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө балдардын чийүү 

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу, тартуу куралдарды кантип 

колдонууга окутуу  керек. Бул жерде  жазуу жана эсеп  

көндүмдөрүнө коюлуучу талаптардан  кем эмес талаптарды сунуш 

кылуу зарыл.  

5. Алгебранын элементтери.  Башталгыч мектеп үчүн 

математика курсунда,  алгебра менен байланышкан кээ бир 

түшүнүктөр калыптандырылат. Бул туюнтма, барабарсыздык,   

тендемелер  (сан жана сөз менен), жана формулалар. Бул 

түшүнүктөрдүн мааниси белгилүү бир негизде,   арифметикалык 

материалдарды изилдөө менен тыгыз байланышта ачылат.  

Окуучуларда  математикалык терминдерди жана белгилерди туура 

пайдаланууга ыктары алыптандырылат.  

6. Стохастиканын элементтери. Биздин жашоо стохастикалык 

мүнөздөгү  кубулуштардан турат. Ошондуктан, азыркы адам 

илимде, техникада жана экономикасында маанилүү ролд у ойночу 

маалыматтарды талдоо жана ыктымалдуулук мыйзамдардын негизги 

ыкмалары жөнүндө түшүнүк болушу керек. Бул жагынан алып 

караганда, дисперсиялык, ыктымалдыктар теориясы жана 

математикалык статистика элементтери бул кубулуштардын жана 

алардын касиеттери статистикалык жаратылышы жөнүндө ой -бир 

запастарын топтоого мүмкүндүк берет, кайчылаш кесүү 

материалдык жана методикалык линияларын түрүндө мектептин 

математика курсуна киргизилет.  
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Негизги  стохастикалык элементтер  комбинатордук диаграмма 

теориясы, көрүү  жана сыпаттуу статистикалык ыктымалдуулук 

теориясы жөнүндө алгачкы түшүнүктөр  катары көрсөтүлгөн эле, 

Аларды  изилдөө кенже окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрү 

комбинатордук, ыктымалдык түшүнүктөрдүн пайда болушу ( "көп", 

"аз", "мүмкүн", "мүмкүн эмес" жана башка), статистикалык 

маданиятын башаты  менен тыгыз байланыштуу болот.  

Ыктымалдык  маселелерди чечүү  үчүн негизди комбинатордук 

маселелер жаратат. Комбинатордук  маселелерди колдонуу, 

көйгөйлөрдү чечүү үчүн жаңы жол менен киргизүү, көйгөй 

тууралуу балдардын билимин кеңейтүү мүмкүн; Бул учурда боюнча 

оптималдуу чечимдерди чыгарууга жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу; жаратуу иши элементтерин иштеп чыгат.  

Башталгыч мектепте сунушталган  комбинатордук маселелер, 

иш-аракет багытталган жана чыныгы окуяга негиздел ет. Бул   

кенже окуучулардын билим алуусунун психологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө, алардын абстрактуу ойлонууга аз жөндөмүнө 

байланыштуу. Бул жагынан алганда, көнүгүүлөр системасы   иш 

объектилерин башкаруудан тартып акырындык менен өтүүнү 

камсыз кылуу сыяктуу бир жол менен курулган.  

Мындай билим берүү материалдын мазмуну предмет аралык 

байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт (мисалы, математика 

жана табият таануу сыяктуу), курстун прикладдык  багыт колдонуу 

үчүн мүмкүндүк берет,   заманбап математиканын  айлана -чөйрөнү 

таануудагы    ролун ачып, дүйнөгө көз карашты калыптандырат.  

бала кезинде ыктымалдуулук идеяларын түшүнбөсө, кийинки 

жашоодо   ал  ыктымалдык теориясынын бир топ жеңил эмес, ал 

жашоо  тажрыйбага карама -каршы келгендей көрүнөт, ал эми  жыл 

өткөн сайын жашоо тажрыйбасы   шартсыз статусун кабыл алат.   
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Ошондуктан,   стохастикалык маданиятты калыптандыруу 

балдардын туюп ыктымалдык жана комбинатордук жөндөмдөрүн 

өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат.  

7. Өзгөчө жана кызыктуу маселелер. Учурда, билим бе рүүнүн 

сапатын жогорулатуу максатында  мектепте окутуунун бардык 

этаптарында баланын инсандык чыгармачылык дараметин 

өнүктүрүү,   анын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө,  ар 

кандай, стандарттык эмес жагдайларда жана жаӊыны   ачуу 

учурунда эвристикалык методдорду колдонуу мүмкүндүгүн 

калыптандыруу  болуп калат.   

Математика -  тээ эзелтеден ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө, 

кыйынчылыктан арылууга, стандарттуу эмес милдеттерди чечүү 

жөндөмүнө чагылдыруу үчүн   курал, анын арсеналында  көп 

сандаган маселелер  бар. 

Кенже окуучулардын математикага кызыгуусун  жогорулатуу,   

алардын математикалык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, окуу 

процессинде   тамаша маселелрсиз,  математикалык трюктардын, 

сандык ребустар, математикалык фокустар, башкатырмалар, билим 

берүү оюндары, ыр, жомо-маселе, окуялар, табышмактарсыз   

мүмкүн эмес ж.б.  

Математика  курсунда сунушталган мындай маселелерди чечүү 

биринчи класстан баштап,   окучуларга  аларды чечүүдө   

теориялык билимдерин пайдалана билүүгө үйрөтүү керек; туура 

логикалуу ой жүгүртүүнү  жүзөгө ашырууну;   пикир иштеп 

чыгууну; жөнөкөй классификацияларды өткөрүү, мисалдарды жана 

каршылыктарды келтирүүнү үйрөтүү зарыл.  

  Программада предметтин  мазмунун куруу  «спираль» 

принциби боюнча түзүлгөн.   Көптөгөн математикалык түшүнүктөр 

жана ыкмалары  окуучулар  тарабынан дароо кабыл алынышы 
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мүмкүн эмес. Аӊ сезимдүү маалымдоо үчүн узак жана татаал жолду 

өтүү керек. математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу процесси, 

өзүнүн өнүгүү  жолунда бир нече кадам баскычтарды, денгээлдерди 

өтүүгө тийиш.  

материалдын мазмунунун татаалдыгы,  материалды аӊ -сезимдүү 

кабыл алууга окуучулардын даярдыгынын    жоктугу, аны окутууга  

убакыттын чоюлушуна  жана   линиялык   жолдон  кайтуу    

зарылчылыгына алып келет.  

Сабактын мазмунун "спирал" түрүндө түзүү  мектепти аяк тоо 

убагына чейин көрсөтмө баяндоодон логикалык баяндоого, байкоо 

жана эсперименттен     акырындап,   так  формулаларга  жана 

далилдерге өтүү мүмкүнчүлүгүн берет.  

Материалды мындан ары да изилдөөдө, окуучунун 

жетишкендиктеринин өнүгүшүнө   жол   берилгендей кылып 

түзүлгөн, бирок окуучунун билгендери жоко чыгарылбайт, бул 

окуучуну өздөштүрүүнүн мындан да бийик деӊгээлге которууга 

алып келет  

1-класс (жумасына 4 саат,  бардыгы - 132 с)  

Жалпы түшүнүктөр.  

Заттардын  белгилери.  

Заттардын  касиеттери (белгилери): түс, көлөм, өлчөм, 

милдети, материалы, жалпы аты.  

Объектилерди  белгиленген өзгөчөлүктөрү боюнча, көрсөтүлгөн 

касиеттери боюнча топторго бөлүү, заттарды  салыштыру у.  

Мамилелер.  

Заттардын топторун салыштыруу. Графалар жана алардын 

колдонулуштары. Бирдей эмес, бирдей эле, ошончо эле.  

Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

1ден 10го чейинки сандар.  
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1ден 9 чейинки сандар. Натуралдык  сан эсептөө жана көлөм 

бирдигинин  натыйжасы катары. "Бир орундуу сан" түшүнүгү 

реалдуу жана идеалдуу модели. Араб жана рим сандары.  

2ден  9га чейинки сандардын курамы. сандарды салыштыруу, 

сандардын ортосундагы мамилелерди жазуу. Сандык барабардык 

жана барабарсыздык.  Сандардын тизме ги. Мурунку  санга 1ди 

кошуу менен  кийинки санды алуу,  кемитүү аркылуу өткөн сандан 

1ди алууга даярдоо.   

Нөл. 10саны. 10 санынын курамы.  

  1ден 20га чейинки сандар..  

  1ден 20га чейинки сандардын оозеки жана жазуу жүзүндөгү 

нумерациясы. Ондук. 1ден 20га  чейинки сандарды пайда кылуу 

жана ал сандардан аталышы. Сан моделдери.  

Сандарды  окуу жана жазуу. Ондуктардын  жана бирдиктердин 

разряды, аларды жазуудагы орундары.   

Сандарды  салыштыруу жана алардын кезектеши. Разряддык 

кошулуучулардын суммасы катары сан менен  таанышуу.  

Онго  чейинки сандарды   кошуу жана кемитүү.  

Заттардын топторун (кошуу) бүтүнгө  бириктирүү. Заттардын 

топторунан (бөлүктөрүнүн) бир бүтүндөн алуу (кемитүү).  Бүтүн  

жана анын бөлүгү  түшүнүктөрдүн негизинде кемитүү менен 

кошуунун    ортосундагы байланыш  көрсөтүүнүн  негизинде.  

Бүтүн  жана анын бөлүктүн карым -катышы.  

Онго  чейинки сандарды   кошуу жана кемитүү.   Кошуу  жана 

кемитүүнүн компоненттери. Компоненттин   өзгөрүүсүнө ылайык, 

кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу  жана кемитүү 

амалдарынын  ортосундагы мамилелери.  

Кошуунун  которуу касиети.    Кошуу  жана кемитүүнүн ыкмалары.  
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Бир орундуу сандарды кошуунун жадыбалы. Кемитүүнүн  

жадыбалы.  "… га   азайтуу", ".. .га чоӊ", "  . . .га аз", " . . . .га көп ", 

түшүнүктөрү.  

20  чейинки сандарды кошуу жана   кемитүү.  

Разряддан  өтүү менен бирге, бир орундуу сан кошуу жана кемитүү 

алгоритмдери.  20га чейинки сандарды кошуу жана кемитүүнүн  

жадыбал учурлары. (11ден 19га чейинки сандардын  курамы)  

 Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

Көлөмдөр: узундук, салмак, көлөм  жана  аларды өлчөө. 

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.  

Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: сантиметр, дециметр, килограмм, 

литр. Аталган  сандарды кошуу, кемитүү жана салыштыруу.  

Узундуктун   бирдиктеринин(1 см, 1 дм)  ондук системасынын  

жана  эки орундуу сандардын    ондук системасынын аналогиясы.  

Тексттик маселелер.  

Маселе анын структурасы. Жөнөкөй жана татаал тексттик 

маселелер:  

  кошуу жана кемитүүнүн   маанисин ачкан;  

  "… га   азайтуу", ".. .га чоӊ", "  . . .га аз", " . . . .га көп ", 

түшүнүктөрүн   колдонгон маселелер;  

  түрдүү салыштыруу боюнча маселелер .  

Геометриянын   элементтери.  

Мейкиндик  жана түздүктө багыт алуу, "жогорку", "төмөнкү", 

"жогору", "төмөнкү", "арасында", "сол", "туура", "орто" ж.б.  

Чекит.  Сызыктар: түз, ачык ийри, жабык ийри. К есинди.   Бурчтар:  

түз жана кыйыр түрдө. Көп бурчтуктар: үч бурчтук, төрт бурчтук, 

тик бурчтук, квадрат. Айлана, овал. Жөнөкөй түздүк  моделдери.  

Геометриялык  фигуралардын классификациясынын ар кандай 

түрлөрү.  
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Сынган сызыктын узундугу эсептөө, анын звенл орунун узундугунун 

суммасы катары.  

  Тик бурчтуктун жана квадраттын жактарынын суммасын  

«периметр» түшүнүгүсүз эсептөө.  

Алгебранын  элементтери.  

Барабардык  жана барабарсыздыктар,   "=", ">"; "<". Белгилери.  

Сандык туюнтмалар. Туюнтмаларды  окуу,   маан илерин таап, 

жазуу. Эки  же андан көп амалды камтыган амалды   аткаруу 

тартиби.     а + 5, а+ 6; а –  5жана  а - 6 түрүндө туюнтмалардын 

маанисин салыштыруу . Барабардык  жана барабарсыздык.  

  а ± х = б; х - а = б. сыяктуу теӊдемелер.  

Стохастиканын элементтери.  

Таблицалар. Саптар  менен   мамычалар. Графалар жөнүндө 

баштапкы түшүнүктөр. Бир маанилик тиешелүүлүктөр жөнүндө 

түшүнүк.  

Заттарды  жайгаштыруу жана тандоо (алмаштыруу) үчүн маселелер.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

Сандык табышмактар, арифметикалык  ребустар. Фигураларды  

кесүү жана түзүү боюнча маселелер. Таякчалар менен маселелер.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

2-класс  (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

сандар жана алар  менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

  1ден 100гө чейинки сандар..  

Ондук. Ондуктар менен саноо.  Эки   орундуу сандарды атоо жана 

пайда кылуу. Эки  орундуу сан моделдери. Сандарды  окуу жана 

жазуу. Эки  орундуу сандарды салыштыруу жана алардын тизмеси.   

Разряддык кошулуучулардын суммасы катары эки орундуу 

сандардын көрсөтүү.  
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Эки  орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү номурлоо. 

Ондуктардын  жана бирдиктердин разряддары, аларды жазуудагы 

сандык орду.  

Сандарды  кошуу жана кемитүү.  

 Кошуу  жана кемитүү амалдары. Кошуу  жана кемитүү 

амалдарынын ортосундагы мамилелер.  

 Түз  жана тескери амалдар. 

Компоненттин   өзгөрүүсүнө ылайык, кошуу жана кеми түү 

жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу жана кемитүү амалдарынын 

касиеттери. Рационалдуу   эсептөөлөрдүн методикасы.  

Нөлгө  аяктаган эки орундуу сандарды кошуу  жана кемитүү.  

100 чейинки сандарды  оозеки жана жазуу жүзүндөгү кошуу жана 

кемитүүнүн  ыкмалары.  

  Кошуу  жана кемитүүнүн    алгоритмдери.  

Сандарды  көбөйтүү жана бөлүү.  

Бир  нече  окшош кошулуучулардын суммасын табуу, санды бир 

нече  окшош кошулуучулардын суммасы катары элестетүү.  

Көбөйтүү амалы.   Көбөйтүүнүн  алмаштыруу касиети.   

 Бөлүү амалы. Көбөйтүү  жана бөлүү амалдарынын байланышы. Бир 

орундуу сандардын көбөйтүү жана бөлүү жадыбалы.  

0гө жана 1ге көбөйтүү жана бөлүү  учурлары. Нөлдүн  

бөлүнбөгөндүгү. "… эсе   азайтуу", ".. .эсеге чоӊ", "  . . .эсеге аз" ,  " 

. . . .эсеге көп " түшүнүктөрү.10го көбөйтүү жана бөлүү. Сызыктуу  

жана бутактуу алгоритмдер. оозеки  жана блок схемаларды 

колдонуу менен алгоритмдерди берүү.  

Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

Узундук.   .  узундукту өлчөө бирдиги.  узундукту өлчөө 

бирдиктеринин  ортосундагы катыш.  
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Аталган сандарды белгиленген  бирдиктерге  (майдалоо жана 

өзгөртүп  кайра түзүү) айлантуу.  

Аталган  сандарды  салыштыруу, кошуу жана кемитүү. Абстрактуу  

санды аталган санга көбөйтүү жана   бөлүү.  

Көп бурчтуктун периметри. Көп бурчтуктун жана квадраттын 

периметринин формулалары. Фигуранын аянтын көрсөтүү жана аны 

өлчөө. Көп бурчтуктун жана квадраттын аянты. Аянттын 

бирдиктери: см² ,  дм².  

Товардын баасы, саны жана  наркы.  

Убакыт. Убакыт  бирдиги -   саат.  

Тексттик маселелер.   Жөнөкөй жан а татаал тексттик маселелер:  

кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүнүн   мааниси;  

"… эсе   азайтуу", ".. .эсеге чоӊ", "  . . .эсеге аз", " . . . .эсеге көп "  

түрдүү жана бир нече салыштыруу;  

тике жана кайтарым катыш.  

Маселелерди моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер.  

Геометриянын элементтери.  

Түздүк. Жалпак жана   көлөмдүү фигуралар. Геометриялык  

фигураларды  белгилөө.  

Тик  жана тик эмес бурчтар.  

Бөлүктөрдөн  жалпак фигураларды түзүү. Жалпак фигураларды  

бөлүктөргө  бөлүү.    

 Айлана. Тегерек.  Циркуль  менен кесилген чөйрөсү менен 

тегеректерди чийүү. айлананын радиусу.  

Алгебранын  элементтери.  

Өзгөрмө.   Өзгөрмө туюнтмалар. жана a± 5; 4 - a;  a 2;    a ∙  4;  6: a 

туюнтмаларынын  маанилерин табуу жана өзгөрмөнүн сандык 

маанилерин эске алуу. Туюнтмалардын  маанилерин салыштыруу: 

a*2 жана a*3. a:3    a:2. 
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Амалдардын ырааттуулугун көрсөтүү үчүн кашааны колдонуу. 

кашаалары менен же  кашааларсыз  эки  же андан көп амалдарды 

аткаруу. ± х = б; х - а = б; жана - х = б; а: х = б; х:  а = б. 

тендемелерин чыгаруу  

Стохастиканын элементтери.  

Таблицаларды  жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук 

маселелерди чыгаруу. Көрсөтүлгөн  маалыматтарды окуу.  

Маалыматтарды  чогултуу жана топтоо жөнүндө алгачкы түшүнүк. 

Таблицадагы текстте камтылган маалыматтарды жазуу.  

  Эксперименттер  жөнүндө түшүнүк. "Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", 

"мүмкүн эмес", "кокустан" түшүнүгү.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

  Логикалык маселелер. Арифметикалык  лабиринттер. Магикалык 

фигуралар, математикалык фокустар.  Фигураларды кесүү жана 

түзүү. Таякчалар менен  маселелер. Ийри.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

3-класс. (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

  Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

1ден  1000ге чейинки сандар.  

Жүз. Жүздүктөр менен саноо.    Миӊ. Үч орундуу сандар. 

Жүздүктөр, ондуктар, бирдиктер.  Разряддык кошулуучулар.  үч 

орундуу сандарды жазуу жана окуу.  Сандардын тизмектери. 

Сандарды  салыштыруу.  

Бөлчөк сандар.  

Үлүштөр. Үлүштөрдү салыштыруу, сандын  үлүшүн таап, 

бөлчөктөрдү салыштыруу. Сандын  үлүшүн табуу.  

Сандарды  кошуу жана   кемитүү.  
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  1000ге чейинки сандарды кошуу жана   кемитүү. 100гө чейинки 

сандарды оозеки кошуу жана   кемитүү. Үч орундуу сандарды 

кошуу жана   кемитүү жазуу ыкмалары  .   

100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.  

100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү  ама лдары.  суммага 

карата  көбөйтүү жана бөлүүнүн  бөлүштүрүү касиети.   

эсептөөлөрү тартипке келтирүү үчүн көбөйтүү жана бөлүү касиетин 

колдонуу. Жадыбалдан тышкары көбөйтүү жана бөлүү. Калдык  

менен бөлүү. Калдык  менен бөлүүнү текшерүү. Компоненттин  

өзгөрүүсүнө  жараша көбөйтүү жана бөлүүнүн жыйынтыгын 

өзгөртүү.  1000ге чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.  100гө  

чейинки сандарды оозеки көбөйтүү жана бөлүү.  100гө көбөйтүү 

жана бөлүү.  3 орундуу сандарды 1 орундуу сандарга   көбөйтүүнүн  

жазуу ыкмалары. Көбөйтүүнү  мамычага жазуу.  3 орундуу сандарды 

1 орундуу сандарга бөлүүнүн  жазуу ыкмалары жазуу. Бөлүү  

"аймагын" жаздыруу  

Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

Көлөм.  Көлөм бирдиктери 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Көлөмдү ченөө 

бирдиктеринин ортосундагы катышы. Тик бурчтуу 

параллелепипеддин (куб) көлөмүн табуунун формулалары.  

Убакыт. Убакыт  бирдиктери: секунда, мүнөт, саат, сутка, жума, ай, 

жыл. Убакыт  бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Календарь  

Узундук. Узундук бирдиктери: 1 мм жана 1 км.   Узундукту  өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы катыш.  

Салмагы.  

Салмакты өлчөө  бирдиги: центнер. массанын бирдиктеринин 

ортосундагы катыш.  

Аралык, ылдамдык. Ылдамдык, убакыт, аралык маанилеринин 

ортосундагы байланыш.  
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Тексттик маселелер.  

  Жөнөкөй  жана татаал тексттик маселелерди чыгаруу .  

Тексттик маселелерде көлөм   жана аларды өлчөө   менен   

чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы. Кыймыл боюнча 

жөнөкөй маселелерди чыгаруу. Маселелерди моделдөө.  

Башка абалдар менен байланышкан маселелер.  

Геометриянын  элементтери.  

Куб,  тик бурчтуу параллелепипед. Алардын элементтери.   

Көлөмдүү  фигуралар  түздүктө.  

Үч   бурчтуктун түрлөрү: тик бурчтуу, курч бурчтуу,  капталдуу, 

теӊ жактуу, ар кандай жактуу.  

 Фигуралардын  түздүктө абалын өзгөртүшү.  

Алгебранын  элементтери.  

Эки  өзгөрмөлүү туюнтмалар.    а ± b;  а ∙  b;  а : b .  туюнтмалардын 

маанисин табуу;  

Бир  өзгөрмөлүү барабарсыздыктар.   Барабарсыздыктарды  тандоо   

менен өзгөрмө чыгаруу: а ± х <б; жана ± х> б.  

Тендемелерди  чыгаруу: х ± а = с ± b;  а − х = с ± b ;  х ± a = с ∙  b;  а − 

х = с :  b ;  х :  а = с ± b;  а ∙  х = с ± b ;  а :  х = с ∙  b Түз  пропорция. 

Тескери пропорция.  

Тексттик  маселелерди чечүүдө барабарсыздыктарды пайдалануу.  

Стохастиканын элементтери.  

Таблицаларды  жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук 

маселелерди чыгаруу. .  ыкмаларды сорттоо буйрук берди. тандоо 

дарагы. Тандоо  дарагы.  

Кокус  эксперименттер. кокус эксперименттин жыйынтыгын жазуу. 

кокустук эксперименттердин бир катар иш -чаранын жыштыгы 

жөнүндө түшүнүк.  
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"Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", "мүмкүн", "кокустук" түшүнүгү.  

 Статистикалык  маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу 

боюнча баштапкы түшүнүк.  

Сызыктуу жана мамычалуу диаграммалар, таблицалар, графалар  

менен көрсөтүлгөн маалыматты окуу. Таблицада  камтылган 

маалымат  боюнча жөнөкөй сызыктуу диаграммаларды куруу.  

Тегерек диаграммалар.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

Уникурстук  ийри.  

Логикалык маселелер. Логикалык маселелерди таблица жана 

графалардын жардамы менен куруу. Көптүк,   

көптүктөрдүн  элементтери, көптүктөрдүн  кесилиши, көптүктөрдүн  

топтому.  

Кыйын абалдар: өткөрүүгө  маселелер.  

Дирихленин принциби боюнча маселелер.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

4-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

  Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

Бөлчөк сандар.  

 Бөлчөк. Бөлчөктөрдү  салыштыруу. Сандын   бир бөлүгүн та буу.   

Санды бир бөлүгү  боюнча  табуу.  

Сандын   бир бөлүгү башка бир сан болуп саналат.  

Бирдей  бөлүмдөрү бар   бөлчөктөрдү кошуу. Бирдей  бөлүмдөрү 

бар   бөлчөктөрдү  кемитүү.  

 1ден  1000000го чейинки сандар.  

1ден  1000000го чейинки сандарды окуу жана жа зуу. Бирдиктер 

жана миӊдиктер класстары.  I ,  II ,  III  разряддары бирдиктер жана 
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миӊдиктер класстарында. Разряддык кошулуучулардын  суммасы 

катары санды элестетүү. Сандарды  салыштыруу.  

1ден  1000000000 чейинки сандар.  

Көп  орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндө номерлөө.  

Сандык нур. Сандык  нурдагы кыймыл. Берилген  координаттар  

менен сандык нурда жайгаштыруу, берилген чекиттер менен 

координаттарын аныктоо.  

Көлөмдөрдүн так жана  болжолдуу маанилери. Сандарды  

тегеректөө, тегеректөөнү иш жүзүндө колдону у.  

 

Сандарды  кошуу жана   кемитүү.  

1ден 1000000  чейинки сандарды кошуу жана   кемитүү амалдары.  

Рационалдуу эсептөөнүн ыкмалары.  

  Көбөйтүү жана бөлүү.  

10го, 100гө, 1000ге   сандарды көбөйтүү жана бөлүү  амалдары. 

Нөлгө аяктоочу сандарды  көбөйтүү жана бөлүү.   100гө  чейинки 

сандардын ичиндеги амалдарда бир орундуу  сандарга  оозеки 

көбөйтүү жана бөлүү.  Бир  орундуу  сандарга  жазуу түрүндө 

көбөйтүү жана бөлүү.  Эки жана үч   орундуу  сандарга    көбөйтүү 

жана бөлүү.   

 

Көлөмдөр  жана аларды өлчөө  

Аянтты баалоо. Аянтты   болжолдуу  эсептөө. Курама  

фигуралардын  аянттары. Аянттын жаӊы бирдиктери: мм², км²,  

гектар, ар (сотка). Тик  үч бурчтуктун аянты.  

Эмгек, эмгектин  түшүмдүүлүгү, иш убактысы.  

Көлөмдөр  жана   топтордун ортосундагы көз карандылык: 

ылдамдык, убакыт, аралык; баасы, сом менен саны, наркы; эмгек, 
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эмгектин  түшүмдүүлүгү, иш убактысы, жумуш. Бул мамилелерди 

билдирген формулалар.  

Тексттик маселелер.  

 Сандык  нур менен бир убакыттагы  кыймыл. Берилген  

координаттар  менен сандык нурда жайгаш тыруу, берилген 

чекиттер менен координаттарын аныктоо.  

Геометриянын  элементтери.  

Көлөмдүү фигуралардын түздүктө өзгөрүшү. Куб, 

параллелепипедден түзүлгөн көлөмдүү   фигуралар.   

   Алгебранын  элементтери.  

Алты амалга чейинки сандык  туюнтмалардын (кашаа  менен, 

кашаасыз) маанисин табуу.     Барабарсыздыктарды колдонуу менен 

тексттик маселерди чыгаруу.     

 

Стохастиканын элементтери.  

Курчап турган айлана жөнүндө статистикалык  маалыматтарды 

чогултуу жана иштеп чыгуу.  Коомдук ойду суроо статистикалык 

маалыматты чогултуунун жана иштеп чыгуунун каражаты катары. 

Болжолдуу кокустук окуя тууралуу түшүнүк. Стохастикалык  

оюндар.  Калыс  жана калыс эмес оюндар.    Бир  нече сандардын 

орточо арифметикалык түшүнүгүн табууга маселелер.  

 

Тегерек диаграммалар. Тегерек  диаграммалардагы камтылган 

маселелерди окуу.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

 Дирихленин принциби.  

Математикалык оюндар.  

Акыркы  кайталоо.  
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  Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Адам жана жаратылыш  

   Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан т үзүлгөн   

табигый объекттер жана  буюмдар. Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.     

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, 

суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй 

практикалык иштер. Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге 

жакын жылдыз, жер  бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык 

булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы 

түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана 

план. Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста 

жана картада жайгашуусу.  

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 
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аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 

шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк ө рөөндөрдүн 

жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануус у.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2-3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 
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өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачылыгы ,  

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө. Козу -

карындар: жегенге жараган  жана уулуу. Козу карындарды чогултуу 

эрежелери. Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. 

Жаныбарлардын жашоосу үчүн  зарыл болгон шарттар (аба, суу, 

жылуулук, азык-түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда 

жашоочулардын, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар 

жана алардын айырмачылыктары.  

 Ар кандай жаныбарлардын тамактануу өзгөчөлүктөрү. 

Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй жаныбарлары. 

Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын ролу. Жапайы  

жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй жаныбарларын багуу. 

Өз  аймагынын жаныбарлары, алардын аталыштары, байкоолордун 

негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой,  шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн   таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 
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аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,  

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  

Коом- жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири менен 

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир максат менен тыгыз 

байланышта болгон адамдардын чогулушу катары. Кы ргыз 

коомунун негизи катары рухий, адеп -ахлактык жана маданий 

баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,     маданияттын  жаратуучу жана 

алып жүрүүчүсү.  коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин 

маданиятын өнүктүрүү. Башка  адамдар менен   мамилелер. Кыргыз  

Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук топтордун 
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өкүлдөрү  менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара 

жардам, башкалардын пикирлерин угуу  жөндөмү. Адамдын жан 

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .  

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй-бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.  Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты-жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн 

аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар жана окуялар, 

өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй-бүлөсү менен эс 

алуу, каада-салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып  жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 
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Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти  жана 

мекендештер ортосундагы байланышты бекемдөө каражаты катары.  

Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин өзгөчөлүктөрү,  

кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин аттары, турмуштук 

өзгөчөлүктөрү, салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук 

жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучусунун   күн 

тартиби,    эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене 

тарбия,  таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн 

шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке 

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.  Жеӊил  жарака тта, 

үшүк алганда, күйүп кетүүдө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  

мектепке чейинки жол, жолдо  коопсуз жүрүм -турум эрежелери. 

Жылдын  ар кайсы мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз 

жүрүм-турум эрежелери. Өрт  коопсуздугунун  эрежелери, газ, 

электр энергиясын, сууну колдонуунун негизги эрежелери. 

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада  жашаган 
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адамдардын ден соолугу жана   коопсуздугу жөнүн дө кам көрүү - ар 

бир адамдын моралдык парзы.  

Көркөм искусство жана тифлографика  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары.   

сокур окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.  

Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш   үчүн 

мааниси.   Сокурлар  үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского, 

Н.В.Клушиной,    «Школьник»  ж.б. приборлор.). Куралдар жана 

чийүү үчүн приборлор. Рельефтүү сүрөттөрдү жүргүзүү үчүн 

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар    

менен иштөөнүн коопсуздук чаралары. Прибордо багыт алуу.  

Куралдар  жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирдей 

бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары. 

Сүрөт  тартуу ыкмалары.   кагазда, пластикалык массада, тасмада 

иштөө   техникасы. Рельефтүү сүрөттөр дү окуу.  

Сүрөттөрдү окууда  мейкиндикте багыт алуунун  башталгыч 

түшүнүктөрү (сол-оӊ, жогорку төмөнкү, ортоңку) менен 

таныштыруу.   сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска, 

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм  түшүнүгү. 

Заттарды түзүлүшү, өлчөмү, көлөмү, мейкиндиктеги   абалы  

боюнча  салыштыруу,   рельефтүү сүрөтү менен   байланыштыруу.  

Формасы жөнөкөй геометриялык эталондорго жакын 

буюмдарды    окуу. Геометриялык формалардын   айкалышын 

камтыган буюмдарды окуу. Татаал  формадагы буюмдарды окуу. Ар 

кандай татаалдык деӊгээлдеги сүрөттөрдү тартуу ыкмалары. 

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.   
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Даяр  формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды 

аткаруу.   айкелчилик  көндүмдөрүн өздөштүрүү.   Пластилинден  

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.  

Натурадан тартуу.  

Сызыктардын  ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,  

тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу 

буюмдун формасын өткөрүү. Контур түшүнүгү.  Контур 

түшүнүктөрдү калыптандыруу. (Приборлор:  Н.В.Клушинанын, 

«Школьник», «Графика»). Кесиндини  бирдей бөлүктөргө 

бөлүштүрүү. Тик  бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын 

катышы.  

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Предметтик  дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен   

мейкиндикте  аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи. 

Окшоштуктар жана  ортосундагы айырмачылык. Мүнөздүү  

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый  формалар.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде  

болгон буюмдарды натурасынан тартуу.  Трафареттерди  колдонуу, 

даяр элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. 

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (оюнчук)  негизде  болгон 

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар  бир элем енттин обочолонтуу 

жана белгилөө.  

Кубиктерден куруу, трафареттерди  колдонуу, даяр 

элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. Предметтин 
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сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу.  Өсүмдүк 

формаларын  натурасынан тартуу.  

  Изилдөө алгоритмдери. Структурасынын анализи, 

салыштыруу.  Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү   жана 

рельефтүү тартылышы менен окуу.   Аппликацияларды  жасоо,  

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.  

Жаныбарлардын  сүрөтүн натурасынан тартуу. 

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.   

Түзүлүшүнүн анализи, салыштыруу. Мүнөздүү белгилери.  

Буюмдун  рельефтүү тартылышын     окуу жана  натурасы менен 

байланыштыруу. Аппликацияларды  жасоо,  ийлеп -чаптоо, буюмдун 

рельефтүү сүрөтүн тартуу.  Декоративд ик  сүрөт. Оюм-чийимдер, 

анын дайындалышы, жана  турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.  

Оюнун тийип сезүү   аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун  

анализи. Жасалгалоо  түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек, 

ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.  Көркөм  өнөр ж ана кол 

өнөрчүлүктө   ыргактын ролу.  

  Жөнөкөй  оюну  сапта  даяр формалардан аткаруу.   Өсүмдүк 

оюларын  трафаретти  колдонуу аркылуу жабык үлгү жасалгаларын 

аткаруу.  

3.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде  

иштеген мектептерде    азиз -сокур окуучулар  үчүн башталгыч 

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим 

берүүчү программасын ишке ашырууга шарттардын системасы.  

 Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле 

коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу  

керек.  
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Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон шарттардын 

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык 

(анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык колдоо); 

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарттар    үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден  соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн 

ачыктыгын жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)   

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, 

акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  

Инклюзивдик мектепте окуган азиз -сокур окуучулары үчүн 

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  

жалпы билим берүүчү программаны ишке ашыруунун  кадрдык 

шарттарына талаптар . 

  

Педагогикалык кызматкерлери: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  
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тифлопедагогика жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча 

документи болушу керек.  

Мугалим-дефектолог (тифлопедагог) «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар    тифлопедагогика жаатында   кайра 

даярдоодон өтүшү  керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге   тифлопедагогика 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур 

окуучуларды башка окуучулар менен бирге окутууда  БЖББ 

БЫЖББПты ишке ашырууда    кесиптик шарттарга талаптар.  

 Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктер ин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 
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билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму  (ар бир сокур балага) 

(психологиялык, медициналык жана педагогикалык кеӊештин 

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал  жогорку 

(атайын орто)  кесиптик педагогикалык билимге  ээ болушу керек 

жана  балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп 

берет.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму бир класста 2ден ашык 

көрбөгөн бала бар болгон учурда мугалимге  ассистентти 

(жардамчыны) убактылуу же дайыма  камсыз кылуусу мүмкүн, ал  

жалпы  орто  билимден  төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана 

тифлопедагогика боюнча курстардан тийиштүү  программадан 

даярдыкты өтүүсү зарыл.   

Билим берүү уюму  убактылуу    штаттык  жүгүртмөсүнө   0. 

билим берүүнү маалыматтык жана техникалык жактан колдоо 

боюнча–    компьютердик жабдуулары боюнча билимге жана 

тиешелүү көндүмдөргө  ээ адисти киргизүүгө укугу бар .  

 

Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун финансылык  шарттарына 

талаптар Каржылык  камсыздоо  азиз -сокур окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПтын ар бир вариантына  аныкталган мате риалдык-

техникалык жана кадрдык шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык 

келүүгө тийиш.  
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 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Вариант  3.1 Азиз -сокур окуучу   ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарыны н чөйрөсүндө 

ошол  эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп божомолдоого 

болот. Азиз-сокур окуучулар үчүн атайын билим берүү 

муктаждыктарына ылайыкташтырылган башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим 

берүүчү программа  каралышы керек, ал   программаны ишке 

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз 

кылуу үчүн:  

8) Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   программанын структурасына  

коррекциялык  иштин программасын   милдеттүү түрдө 

киргизүү  адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка 

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү  үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 

техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү 

коштоочу инженерди) белгиленет.  

9) БЖББ БЫЖББПты  жүзөгө ашыруу үчүн Азиз -сокур окуучулар 

үчүн  мамлекеттик билим берүү  стандартына ылайык атайын 

материалдык-техникалык шарттарды түзүү (атайын окуу 

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабдууларды, 

атайын техникалык каражаттар,    жардамчы шаймандарды 

колдонууга, атайын  компьютердик программалар ж.б..)    
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Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу бо юнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары  СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   бузулуулары жок ар бир   окуучуну    

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик 

класска адамдык жана материалдык ресурстарга нормативдик 

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,   бүт мектептин 

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллекти бузулган)  

азиз-сокур окуучулар  үчүн  жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын ишке ашыруу максаты  —   

окуучулардын  социалдык жана маданий тажрыйбаны өздөштүрүүнү  

камсыз кылуучу,  өзгөчө  билим берүү керектөөлөрүн  канааттандыра 

турган  шарттарды түзүү аркылуу, ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулардын мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарын аткаруу.  

Стандартка ылайык  бул топтогу окуучулардын башталгыч  

жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден - соолугунун 

мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын 

жетишкендиктерине туура келбейт, би лимди пролонгацияланган 

(узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  

Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)   иштеп чыгууда 

жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн 

төмөнкү негизги милдеттерди чечүүнү карайт:  

   Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучунун 

адептик   өнүгүүсүн, жалпы маданиятын калыптандыруу;  

 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучунун 

инсандык өнүктүрүү;  

  Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучунун өзгөчө 

билим берүү муктаждыктарын канааттандыруу;  

 окуу сабактарын, коррекциялык - өнүктүрүүчү  курстарды  

өздөштүрүүсүндө, жекече өзгөчөлүктөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен пландаштырылган 

натыйжаларга   жетишүү;  

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө  түрткү берүү;  
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 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;  

 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур   окуучулардын 

таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүсүнө  терс таасирин мини мизациялоо;  

 Башталгыч  жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылуу;  

 жалпы башталгыч жана негизги жалпы билим берүү 

ырааттуулугун камсыздоо;  

 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим 

берүү тифлотехникалык каражаттарды жана  оптикалык 

коррекциялоо каражаттарын   пайдалануу;  

  клуб,  секция,  студия системасын колдонуу менен  коомдук 

пайдалуу иштерин жүргүзүү,  комдук–пайдалуу 

ишмердүүлүгүн,  спорттук–ден соолукту чыңдоо иштерин 

уюштуруу,   окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

 Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  

 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучуга коомдук 

тажрыйбаны окуу предметтерин изилдөө процессинде түзөтүү - 

өнүктүрүү   курстардын жүрүшүндө топтоо мүмкүнчүлүгү 

менен камсыз кылуу.  
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 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучуларга   

башталгыч билим берүү   боюнча жалпы билим берүүнүн  

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын жалпы 

мүнөздөмөсү.  

   Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулардын 

башталгыч  жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден - 

соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине туура келбейт, билимди 

пролонгацияланган (узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп 

болжолдойт. Бул вариант окутуу  мөөнөттөрүн  узартууну 

(пролонгацияны) болжолдойт  жана 5 жылды түзөт (1 -5 класс).  

Бул вариант  азиз -сокур окуучуну бир кыйла татаал коомдук 

чөйрөгө пландуу түрдө киргизүүнү камтыйт;  рельефтүү -чекиттик 

Л. Брайл  арибин колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу,  таанып 

билүү кызыкчылыктарын, таанып билүү  активдүүлүгүн 

калыптандыруу;  баарлашуунун кептик жана кептик эмес 

каражаттарын колдонуу  ыктарын кеӊейтүү; социалдык 

активдүүлүгүн калыптандыруу.  

Окуучулардын билим берүү өзгөчөлүктөрүн ишке ашыруу үчүн  

жана азиз-сокур окуучулардын  ар түрдүү  социалдык сфераларда 

атайын  чөйрөнү уюштуруу милдеттүү  болуп саналат;  

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймакты киргизүү,    тийип  сезүүнү 

өнүктүрүүгө  көӊүл бурууну максаттуу күчөтүүнүн,   предметтик 

элестөөлөрүн, коммуникативдик көндүмдөрүн  микро жана 

макромейкиндикте багыт алуу ыктарын өнүктүрүүнүн негизинде 

окутуунун  негизги мазмунун өзгөчө  түзүмдөштү рүү,  о.э. таанып 
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билүү жана окуу ишмердүүлүгүн   уюштуруу үчүн  атайын 

ыкмаларды колдонуу;  көрүү жана сезүү  жүктөрүнүн  регламентин  

сактоо  (көрүүсү  сакталган  азиз -сокур окуучулар үчүн);  жарык 

режимин сактоо  боюнча офтальмологиялык -гигиеналык  

сунуштарды ишке ашыруу (жарыкты сезүүсү жана  көрүүсү  

сакталган  азиз-сокур окуучулар үчүн); көрүү  жана тийип  сезүү 

чыӊалуусун   чечүүгө  багытталган  ыкмаларды колдонуу; көрүү, 

угуу жана тийип  сезүү жүктөрүн сарамжалдуу алмаштыруу; 

(көрүүсү  сакталган  азиз-сокур окуучулар үчүн); физикалык иш 

аткаруу тартибин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен); 

көрсөтмө окуу материалдарынын түшүнүктүү  болушу үчүн дароо 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү   менен камсыз кылуу (көрүү жана тийип 

сезүү  сезиминин жардамы менен);   жыйынтыктоо иштерин 

аткарууда сокур окуучуларга тексттик жана сүрөт 

материалдарынын керектиги (алардын муктажд ыгына жараша),   

ишти аткаруу үчүн  көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга   белгиленген убакытка   

салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .  

 

Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын  жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы ден -  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын башталгыч били м берүү 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына,  башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

түзүмүнө, өздөштүрүү жыйынтыктарына жана аны ишке ашыруу  

шарттарына ылайык түзүлгөн.  
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулардын   

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү (интеллектуалдык 

бузулуулары бар)  

Эки  негизги бузулууга ээ  болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул 

учурда, сокурлуктун интеллектуалдык жетишсиздиги менен  бирге 

болушу бар окуучуларды, бир кыйла татаал, анткен и ар бир  

алгачкы бузулуу  экинчи бузулуулар менен  комплексте  болот,  бул 

бузулуулардын жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана  ордун 

толтурууга тоскоолдук кылат. Бул, өз кезегинде, окуучулардын  

билим шарттарына көнүүсүн   жана негизги баштапкы билим билим 

берүү ылайыкташтырылган программаларын өздөштүрүү  

натыйжалары жетишүүнү  кыйындатат.  

Көп учурда, орун алган бузулуулар терс кумулятивдик 

эффектке ээ, дагы терс таасирин тийгизет, бул ар бир бузулуунун 

бири бирине  таасирин  өз ара күчөтүүнү алып келет бар . 

Натыйжада  ушул бузулуулардын терс таасирлери сапаттык жана 

сандык курамы боюнча кыйла  татаалданат,  айрым бузулуулардын 

жөнөкөй суммасына салыштырмалуу оор  болуп саналат.  

Бул  окуучулардын   тобуна келгенде көрүү жөндөмдүүлүгүнүн 

тереӊдиги  чоӊ мааниге  ээ болот. Бул критерий негизинде 

окуучулардын үч топко бөлүнөт:   

1. толук сокур (окутуу, үйрөтүү жана багыт алуу 

ишмердигинде тийүү жана угуу башкы орунда турат, башка 

анализаторлор көмөкчү ролду аткарат);   

2. жарыкты сезүүсү сакталгандар   (жарык менен караӊгыны  

сезүү мүмкүнчүлүктөрү бар, туура проекция болгон учурда 

–  түстү дагы сезишет, бирок окутуу, үйрөтүү жана багыт 

алуу ишмердигинде тийүү жана угуу башкы орунда турат);   
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3. практикалык сокур  окуучулар ( сакталган көрүүсү бар, 

жакын аралыкта түстү, форманы, предметтердин  көлөмү 

жана размерин сезе   алышат, бул сапаттуу эмес болсо дагы 

көрүү образдарын калыптандырууга   мүмкүнчүлүк түзөт)  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулардын 

(интеллектуалдык   бузулуулары бар)   көрүүнү жоготуу убактысы 

өтө зор мааниге ээ (бузуу) алдында элек. көрүүнү эрте жашында 

(жоготуу) бузулган учурларда,   баланын акыл -эс жана физикалык 

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүгү   жөнүндө айтабыз, компенсатордук  

механизмдердин өнүгүү өзгөчөлүктөрү  жөнүндө, борбордук нерв  

системасынын көзөмөлү  менен байланышкан организмдин кайра 

курулуу системасы жөнүндө айтабыз.  

Мектепке чейинки жаш куракта болгон жоготуу (бузулуу) 

болсо, мектепке чейинки билим берүүнүн шарттарына көз каранды, 

окуучулардын өнүгүүсүнүн деӊгээли  ар кандай болушу мүмкүн: 

кээ бир балдардын багыт боюнча негизги көндүмдөрдү, жүрүм -

турумуна контролдук кылуу дээрлик жокко эсе болушу мүмкүн да, 

ал эми башкаларда - негизги билим берүү көндүмдөрүн түзүү үчүн 

бардык шарттар бар.  

Көптөгөн сокурлардын жоготуу убактысына (бузуу) 

карабастан физикалык өнүгүүсү  артта калат, бул  боюнун 

өсүшүнүн жайлыгында, салмагы жана көкүрөгүнүн аз көлөмүндө, 

стереотиптүү кыймылдардын бардыгы менен  мүнөздөлөт.   

Алардын көбүндө дене келбетинин бузулуус у (бүкүрөйүү)  болуп, 

кыймылдардын ийкемдүүлүгү жана биргелешип  макулдашуусу, 

эмоционалдык көркөмдүктүн бузулуулары болуп, башкалардын 

сезимдерин   кабылдоосу кыйындайт (мүмкүн эмес  болот).  

Окуучулардын күч, ылдамдык жана чыдамуулук  

көрсөткүчтөрү төмөндөгөн,   алар сабак  учурунда  жумушчу 
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позаны кармоодо олуттуу  кыйынчылыктарга туш болушат,  алар 

тез чарчашат, ишке жөндөмдүүлүгү  кыйла  кыскарган (көрүүсү  

сакталган окучулардын негизинен көрүү  ишке жөндөмдүүлүгү).  

   Бул  топтогу окуучулардын психомо торикасы дагы   олуттуу 

бузулууларга ээ, бул жогорку нерв ишмердигинин өнүгүүсү, нерв 

ишмердигинин жөнөкөй түрлөрүн  (мисалы, өзүн -өзү тейлөө 

жөндөмдөрү)  кескин  жетишсиз өнүкпөгөндүгү  менен мүнөздөлөт.  

Акыл-эс бузулуулары бар сокурларга көӊүл  буруунун  

бузулуулары дагы мүнөздүү, бул  узакка созулган көӊүл  бурууну 

кыйындатат,    көӊүл  буруунун бир аз көлөмү менен көрүнөт.  

  Бул  топтогу окуучуларга кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү 

мүнөздүү: кабыл алуу көлөмү бир кыйла азайышы, аны 

чектелишинин  төмөндүгү, объекттердин жалпы бөлүктөрүн жана 

башка жакшы талдоону талап  кылган   кабылдоонун олуттуу 

кыйынчылыктарын    пайда кылат.   

Сакталган  көрүүсү бар сокурлардын карап кабылдоосунун 

өзгөчөлүктөрү,  көрүүнүн  курчтугунун төмөндүгү   менен 

шартталган, олуттуу кыйынчылыктар болушу менен   (көздүн 

курчтугу жакшы оптикалык тууралоо астында жакшы көргөн 

көзүндө   0,04 чейин 0,005 чегинде),  ошондой эле көрүү  

талаасынын чеги жаатында чектөө  10 - 15 градус, же көздүн 

курчтугу жогору болушу боюнча   1,0 чейин жетиши мүмкүн. 

Мындан тышкары, эреже катары, аз көздүн курчтугу менен бирге, 

окуучулардын бул тобу башка көрүү милдеттерин бузулуусу орун 

алат (көрүү талаасы,  түс айырмалоосу,  карама -каршы 

сезимталдыгы,   көз кыймылдуулугунун). Бул, өз кезегинде, ар 

кандай көз оорулары катышуусу менен татаалдашат.  
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Бирок,  көрүү  анализаторунун абалына карабастан акыл -эс 

бузулуулары (интеллектуалдык бузулушу) бар сокурлардын: 

мейкиндиктик кабыл алуу жана мейкиндик түшүнүктөрү, себептик -

жыйынтык байланыштарды түзүү, так, бүтүн об раздарды  

калыптандыруусу  бузулуулары  байкалат.  

Бул  топтогу окуучулардын  көрүү анализаторунун абалына 

карабастан   ыктыярдуу жана эрксиз эске т утуунун төмөндөшү  

мүнөздүү, түшүнүксүз жана так эмес элестөөлөрдүн бардыгы, 

окуяларды кайра чыгарууда  кыйынчылыктардын  пайда болушу 

мүнөздүү.  

Бул  топтогу окуучулардын  басымдуу көпчүлүгүндө 

окуучулардын кетик өнүгүүсүндө бузулуулар белгиленет, кепте  

бардык сүйлөө компоненттери  жабыр тарткан: лексика, тыбыш 

айтуу, грамматикалык жагы. Кептин  грамматикалык т үзүлүшүнүн  

бузулушу, үзгүлтүктүүлүгү, сүйлөмдөрдү  көркөмдөөнүн  

бузулушу,   сүйлөмдөрдү  негизги мүчөлөрүн калтырып кетүүдө   

көрүнөт. Байланыштуу кептин жай темпи жана   анын сапаттык 

өзгөчөлүктөрү   мүнөздүү: вербализм, сүйлөө жасалмалуулук,   

кайталоо кыйынчылыктары, себептүү -байланыштыктарды 

түшүнүүдө кыйынчылыктар, убакыт жана мейкиндик белгилөө 

болушу,  сөз байлыгынын кедейлиги.  

Акыл-эс бузулуулары бар сокурлардын (акыл -эс бузулуулары 

менен)  ой жүгүртүүсү бузулган (ой алсыздыгы, жалпылоонун 

чектелиши,  бир жагынан, сезүү маалыматынын жетишсиздигинен 

татаалдашса,  экинчи жагынан - башка ой операциялардын 

жетишсиздигинен татаалдашат (анализ, синтез, салыштыруу,  

абстракция ж.б..) .   ой - жүгүртүүсүнүн тыгыздыгы менен   

мүнөздөлөт.   
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Акыл-эс бузулуулары бар сокур окуучуларда (акыл-эс бузулуулары 

бар)  ишмердиктин курулушунун жана мотивациясынын  

бузулуулары байкалат көпчүлүк иш -аракет ошол ишке расмий 

мүнөзгө ээ, ошондуктан, максаттары жана иш -аракеттердин туура 

эмес катышы пайда болот, шыктандыруучу иш буз улуулар 

байкалат: ошондуктан окуучулар чынында эле олуттуу 

жыйынтыктарды алабыз деп күтүшпөйт. Окуучулар  

ишмердүүлүктүн    максатын алмаштыруу же иш -аракетинин 

жөнөкөйлөтүү, иш -аракетти алдын ала багыт алуусуз,  мазмунунун 

анализи жок  кылышат,  алар көп учурда аларда камтылган 

маалыматтардын туура талдап туруп, ага алдын ала багыты жок 

жүзөгө ашырылат. Алардын көпчүлүгү иш жүрүмүндө алынган 

жыйынтыгы боюнча, таанып -билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүү 

төмөн катышуусуна жетишсиз сын көз менен мүнөздөлөт.  

Мындан тышкары, алардын жан чөйрөсүнүн жетиле 

өнүкпөгөндүгүндөгү бар. Эмоционалдык  сезим  курчап турган  

дүйнөнүн динамикасынын таасирине   туура келбейт,  бир 

маанайдан  башка  маанайга тез өтүү байкалат.   Окуучуларда  

көбүнчө эрк процесстери  бузулган: өзгөчө  демилгелүүлүк,  өз 

алдынча    иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,   алардын иш -

аракеттерине баа алышпайт: көп учурда окуучулар  өз кылыктарын 

баалай алышпайт. бул топтогу окуучулардын инсандык    терс 

сапаттары жана негативдүү инсандык терс сапаттары б айкалат.   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык 

бузулуулары бар) сокур окуучулардын өзгөчө  билим алуу 

муктаждыктары  
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучуларга 

мүнөздүү болуп өзгөчө  билим алуу  муктаждыктары болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

  Окутуу жана тарбиялоону уюштурууда кээ бир факторлорду 

эске  алуу: сакталган көрүүсү  бар болгон учурда: көрүү 

диагнозун (негизги жана кошумча), көрүүнүн бузулуусунун 

убактысын жана баланын жашын, негизги көрүү 

функциялардын абалын, оптикалык каражаттар менен 

көрүүсүн коррекциялоо   мүмкүндүгүн (көрүүнү  жакшыртуу 

үчүн приборлор жана сунушталган оптикалык коррекция), 

көрүү же/жана тийип сезүү, физикалык  жүктүн режимин; ал 

эми жарыкты гана сезүү жана толук сокурлукта -  көрүүсүн  

жоготуу убактысын, жашоо ишмердигинин тар сенсордук 

негизде ишке ашырылган убактысын жана баланын жашын, 

сунушталган тийип сезүү, физикалык  жүктүн режимин;  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)  

аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу ;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-аракети 

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алгори тмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  
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  көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо 

үчүн  окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;  

    көрүү сезими сакталган сокур балдарды окутууда, 

тарбиялоодо: калган   көрүү диагнозун (негизги жана 

кошумча), жаш курагын жана көрүү жөндөмдүүлүгүн 

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,  

оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу 

көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык 

жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен 

сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш 

курагын  жана көрүүсүн  жоготуу убакы тын, тийүү жана 

физикалык иш режимин;  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   сокур окуучулардын окуу ишинин темпин 

эске алуу менен; сабак   структурасына   даярдоочу 

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

  кептин вербализм  жана формализмин алдын алуу жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  
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  сокур окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы) өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  

  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктү рүү жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекциялоо үчүн 

шарттарды түзүү;  

  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  

  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм -турумдагы 

бузулууларды    алдын алуу;  

  педагог менен окуучулар ортосундагы  карым–катышты  

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо;  

   билим берүү уюму менен үй бүлөөнүн карым–катышын  

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо.  

4.1.2. Азиз-сокур  окуучулардын жалпы башталгыч билим 

берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим 

берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары  

  Инсандык  жыйынтыктар  төмөнкүлөрдү         чагылыдырат:  

   окуучунун коомдук ролун кабыл  алуу жана өздөштүрүү, окуу  

ишмердүүлүгүнө     кызыгууну жана   мугалим жана окуучулар 

менен карым-катыш түзүү  көндүмдөрүн  калыптандыруу;  

   Өз  өлкөсүн жана шаарын сүйүүнү өнүктүрүү;  
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  башкалардын сезимдерин түшүнүүгө жана сезе билүү 

жөндөмдүүлүгүн  калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктарын жана 

эмоционалдык адептик сезгичтигин  калыптандыруу;  

   баарлашуу көндүмдөрүн  калыптандыруу жана    коомдук   

кызматташуу  ченедерин өздөштүрүү ;    

  ден соолукту сактоо, коопсуз, саламат жашоо  эрежелери  

жөнүндө   билимдерин калыптандыруу;  

  предметтик-практикалык ишмердикке, эмгек кыймылдарына  

кызыгуусун   калыптандыруу  .  

 Предметтик  жыйынтыктар  окуучулардын окуу предметтерди жана 

коррекциялык- өнүктүрүүчү аймактардын курстарын   

өздөштүрүүнү  чагылдырат.  

Предметтик жыйынтыктар   

   "Кыргыз /  орус тили" предметин окуунун натыйжасында акыл-

эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур  окуучулар  тилди 

адамдын бааарлашуусунун негизги каражаты   катары 

түшүнүшүп,  эне тилине позитивдүү мамиле калыптанат, бул 

аларды окутуунун негизи, өнүктүрүүнүн каражаты  болуп калат.  

 Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы  жана тийип 

сезүү  жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт 

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган   сокур окуучулар үчүн), 

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү  калыптанат (жумуш 

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) ,  кыймылдардын 

макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө 

тийип сезүү  жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар жаратылыш 

объекттерин жана алардын моделдерин  рельефтүү сүрөттөр менен 

байланыштыруу  жөндөмүнө ээ болушат.  
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   Сокур окуучулар чекиттик -рельефтүү Брайл арибин  

колдонуу көндүмдөрүнө  жана жазуу ыктарын ээ болушат.    Бир  

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү  ү

 йрөнүшөт:   жазуудагы бир абалы,   окуудагы башка экинчи 

абалы.   Жазуу  ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун  ачпастан 

жазылган текстти окуу  жөндөмү түзүлөт .    

«Тил системасы» мазмундук линиясы боюнча:  

Фонетика жана графика:  

  тамга жана тыбышты айырмалаганды;  

  тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр;  жумшак жана каткалаң   үнсүздөр,  

  түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң    

үнсүз тыбыштар;  

  алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;  

  фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;  

  сөздөрдү  дидактикалык материалдын жардамы менен 

жана жардамсыз тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн, 

фонетикалык-графикалык аныктоо.       

Орфоэпия:  

   кепте адабий эне тилинин сүйлөө ченемдерин колдонууну 

(орфоэпиялык, лексикалык, грамматикалык) жана сүйлөө 

этикеттин эрежелери жөнүндө баштапкы түшүнүктөрү;  

  Баарлашуу процессинде өздөштүрүлгөн оозеки жана жазуу 

речинин кептик формаларын  колдоно билүү.  

Сөздөр курамы (морфемика): 

  уӊгулаш сөздөрдү жана сөздөрдүн формаларын айырмалай    

билүү.  

Морфология :   
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  ар кандай категориядагы сөздөрдү  суроо боюнча тандай 

билүү;  ,     

  сүйлөмдөрдү талдоодо ар кандай дидактикалык материалдарды 

колдонуу.  

Синтаксис :    

  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;  

  Сөздөрдөн  сүйлөмдүн түзө  билүү, сөздөрдүн бузулган 

тартибин рельефтүү сүрөттөргө  таянып калыбына келтирүү;  

«Орфография  жана пунктуация» мазмундук линиясы:  

  Туура жазуу эрежелерин колдонуу (курстун мазмунун ун 60 % 

көлөмүндө); 

   Брайл  ариби менен  окуу китебинен же карточкадан тексттен  

30-35  сөздү туура   көчүрүп жазуу;  

  өздөштүрүлгөн  oрфограммаларды колдонуп    20 -25 сөз 

көлөмүндө текстти угуп  жазуу;  

  өз  окуу куралдарында багыт алууну жана  өз алдынча сабакка 

даярдануу көндүмдөрүн  калыптандыруу;  

"Сөз өстүрүү" мазмундук линиясы:  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   азиз-сокур окуучу 

өздөштүрөт:   

   күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана  

сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу көндүмдөрүн,  

репликаларга  жооп берүү, маекти улап кетүү)  сактоо;  

    Текстти   сүйлөмдөргө бөлүү ыктарын;  

     текстти атоо  боюнча талкууга катышуу ыктарын;  

  текстти өз алдынча  атоо ыктарын;  
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   тексттин планын мугалимдин жардамы менен  иштеп чыгуу  

ыктарын ;  

   тексттен  өз алдынча анын анализинен кийин  3 -4 сүйлөм  

жазуу ыктарын;   

  мугалимдин жардамы менен   баяндама жана дилбаян жазуу 

ыктары;   

  баарлашуунун конкреттүү кырдаалдары боюнча  каттарды, 

куттуктоо каттарын жазуу жана, жана башка кыска тексттерди 

түзүү;   

   Окуу.  

Сокур окуучулар   окуу   алардын  жашоодо өз ордун түзүү,    

бардык окуу  предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүн ө    

жана инсандык өнүгүүсүнө  жардам  берээрин сезишет.  Л. 

Брайлдын  арибин колдонуу аркылуу окуу техникасын 

өздөштүрүшөт.   

  Башталгыч  мектепти  аяктоо учуруна карата азиз - сокур 

окуучулардын  керектүү деӊгээлдеги окурмандык 

компетенттүүлүгү,   жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээли не 

жетет,   базалык окуу ыкмаларын үйрөнүшөт.  

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,  ар 

кандай  коммуникативдүү жагдайларда диалог  жүргүзүүнү,    

балдар адабиятынын  уккан (окуган) чыгармаларын  талкуулоого 

катышууну  үйрөнүшөт.  Алар балдар  чыгармалары  тууралуу 

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү  түзүшөт, (каармандар, окуялар), 

планга жараша тексттин мазмунун оозеки  бере алышат, ой 

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди 

түзүшөт. Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар    

жөнөкөй   ырларды жатка (окуп)  айтып үйрөнүшөт.    
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар  Л. 

Брайлдын  арибин колдонуу менен атайын каражаттар: чоңойтулган 

алты чекит,  кош  Брайл пеналын,  түздөн -түз окуу приборун,  

магниттик жана чачырама  тамгаларды аркылуу окуу техникасын 

өздөштүрүшөт.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар (акыл-

эс бузулуулары бар) окуу китебинде  жайгаштырылган рельефтүү 

сүрөттөрдү кабыл алганга жана  түшүнө билүүгө мүмкүнчүлүк 

алышат. Окуу ылдамдыгын жогорулатуу үчүн жана сапаттуу окуу 

учурунда туура колу кыймылдарынын ыкмаларын өздөштүрө 

алышат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   азиз-сокур окуучу 

билимдердин, көндүмдөрдүн, ыктардын   белгилүү системасын 

өздөштүрүшөт:  

Кептик  жана окуу ишмердүүлүктүн   түрлөрү:  

•  муундар  жана сөздөрдү рельефтүү -чекиттик Брайл 

системасын колдонуу менен туура окуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу;  

•  туура тыбыш айтууну (сүйлөөчүүнүн    артикуляциясын 

түздөн- түз кабыл алуу мүмкүн эмес болгондо);  

•  баарлашуу үчүн  кептин толук түрүн   колдоно билүү 

жөндөмдүүлүгү;  

•  окуу маанисин түшүнүү менен,  Л. Брайл   системасын 

колдонуп китеп окуу  жөндөмү;  

•  калган көрүүнү пайдаланбай, эки колу менен текстти окуу 

жөндөмдүүлүгү (көрүүсү сакталган сокурлар үчүн);  
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•  Л. Брайл системасын пайдалануу менен окуучулардын 

китепти окуусу  (үн чыгарып) жана ичинен окуу 

көндүмдөрү, алдын ала даярдыктан кийин  ыр 

чыгармаларын уккулуктуу айтып берүү көндүмдөрү   (7 -8-

ыр);  

•  үн  китептерин,   басма китептерин   угуу көндүмдөрү;  

•  чыгарманын негизги идеясын жана  каармандардын оюн 

аныктоо көндүмдөрү;  негизги окуяларды аныктоо жана 

алардын тизмегин жана өз ара байланышын  түзүү;  

тексттеги негизги ойду билдирип, мугалимдин жардамы  

менен тексти атоо; чыгарманын мазмуну боюнча 

суроолорду берип, аларга жооп берүүгө;  

•  тексттин ар кандай түрлөрү боюнча талдоонун  жөнөкөй 

ыкмаларын колдоно билүү, мугалимдин жардамы менен 

текстти  5-6 жөнөкөй сүйлөмдөн турган  бөлүктөргө бөлүү,  

аларды атоо;     жөнөкөй план түзүү;  жөнөкөй тексттин  

мазмунун айтып берүү; окуяларды жана к аармандарды   

жамааттык баалоо   иштерине катышууга;  

•  Окулган чыгарманын адептик мазмунунда багыт алуу, адеп -

ахлактык нормалар менен каармандардын иш -аракеттерин 

салыштырып, жыйынтык чыгара алуу жөндөмү;  

•  текстке же өз тажрыйбасына таянып окулган чыгарманын  

окуяларды  жана каармандарды     талкуулоо   иштерине 

катышуу көндүмдөрү (жөнөкөй суроолорду берүү, сөз 

этикеттин эрежелерин жана топто иштөөнүн эрежелерин 

урматтоо менен өз ой -пикирин билдирүү).  

Балдардын  окуу (тексттердин бардык түрлөрү үчүн) 

тегереги:  
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•  китепканадан бир темада балдар үчүн адабий китептерди  

тандоо жүргүзүү көндүмдөрү;  

•  1-2-беттен турган   балдар китебинен текстти   өз 

алдынча окуу көндүмдөрү ( балдар үчүн жомоктор, 

окуялар)  сокурлар үчүн.  

Адабий пропедевтика (адабий тексттер үчүн гана):  

• көркөм чыгармалардын ар түрдүү жанрларын айырмалай 

билүү (окуя, уламыш, жомок, табышмак, макалдар, ылакаптар), 

чыгармалардан конкреттүү мисалдарды берүү.  

Чыгармачылык ишмердүүлүгү:  

• сүрөт  боюнча  оозеки баян   түзүү мүмкүнчүлүгү;  

• жаш курагына ылайык  күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

оозеки жана жазуу тилин колдоно билүү;  

  Математика  

"Математика" окуу предметин  үйрөнүүнүн натыйжасында,  

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   сокур окуучулар изилдөө, 

логикалык жана алгоритмдик ой жүгүртүүсүн элементарды к 

ыкмаларын өздөштүрүү  мүмкүндүгүн алышат, мейкиндиктик 

элестетүүлөрүн жана математикалык кептин негиздерин, керектүү 

эсептөө шыктарына ээ болушат.  

Окуучулар Брайл арибин колдонуп математикалык цифраларды  

жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.  

 "Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, акыл-

эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар  сокур окуучулар 

микро жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү, сезүү 

тажрыйбасын байытууга,  багытталган жөндөмдүүлүктөрүн 
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өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -

бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин 

жайгашуусуну сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болушат. 

Окуучуларда предметтердин  көлөмү, түзүлүшү, саны, 

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары  жөнүндө 

конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу үйрөнөт:   

Сандар  жана  көптүктөр:  

  Л. Брайл арибин колдонуп жазылган сандарды окуганды,  

  Л. Брайл   жазуу аспабы, түздөн -түз окуу куралы менен 

сандарды жазууну, салыштырууну;  

  сандардын жана цифралардын катарын  колдонуу менен 

сандарды тизүүнү;   

  жеке түзүү полотносун колдонуп, топтоону   уюштурууну;  

Арифметикалык амалдар :  

  түз окуу приборунда, Л. Брайл приборунда рельетфүү 

чекиттик арибин колдонуп    иш -аракеттерди  эки  

орундуу сандарды кошуу, кемитүү,   көбөйтүү жана бөлүү 

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын  алгоритмин  

кошуу жана көбөйтүү (анын ичинде калдыгы менен 

бөлүүнү)жадыбалдарын  колдонуу аркылуу жүзөгө 

ашыруу;  

  бир орундуу, эки орундуу, сандарды 100дүн тег ерегинде 

амалдарды оозеки кошуу, кемитүү, көбөйүү жана бөлүүнү 

жадыбалдын жардамы менен  (анын ичинде нөл  жана 1 

саны менен) жүзөгө ашыруу;  

   математикалык туюнтмаларды  окуганды, сандык  

туюнтманын маанисин  эсептегенди (2 -3 арифметикалык 

амалды камтыган кашаасы бар  жана кашаасы жок);  
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  көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;  

  арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу 

жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;  

Тексттик  маселелер менен иштөө:  

  маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара 

байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун 

ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо иш -аракетин 

түшүндүрүү;  

  окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен 

байланышкан  маселелерди арифметикалык жол менен   

(1-2   

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар:  

  объекттердин мейкиндикте жана түздүктө 

салыштырмалуу абалын сүрөттөө;   

  геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу, анын 

ичинде сокур окуучулар үчүн куруу тифлотехникалык 

каражаттарын пайдаланып (чекит, сызык, үзүк, бурч, 

көп бурчтук,  үч бурчтук, тик бурчтук, төр т бурчтук, 

айлана, тегерек;  

  геометриялык фигуралардын,  сызыктардын, үзүк 

сызыктарды   чийүү;   (  Н.А. Семевскийдин; Н.В. 

Клушинанын приборлору, «Графика», «Школьник»);  

  көрсөтүлгөн чен -өлчөмдөр  менен   геометриялык 

фигураларды курууну ишке ашырат;  

  маселелерди чечүү үчүн, төрт бурчтук жана тик 

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;  

Маалымат менен иштөө:  

  жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;  
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  рельефтүү чекиттик ариби  менен жасалган жөнөкөй   

таблицаларды толтурууга;  

Табият  таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Табият  таануу окуу предметин окуунун натыйжасында,  Акыл-

эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар    табигый, 

коомдук обьектилер  жана кубулуштар бирдиктүү дүйнөнүн бир 

бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө, системалаштырууга жана 

тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат,  адам жана коом   жөнүндө  

практикалык тажрыйбага багытталган   билимдин негиздерин 

өздөштүрүшөт,   дүйнөгө бирдиктүү көз карашта болушат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар  билим, ык, 

көндүмдөрдүн  белгилүү  системасына ээ  болушат:  

    жандуу жана жансыз жаратылыш объектилерин жана 

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;  

   берилген алгоритм негизинде   Жандуу жана жансыз 

жаратылыштын изилденген  объекттердин жана кубулуштардын 

сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөн дү;  

   жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып,   изилденген 

объектилердин   жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

  чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.  

     керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол 

менен жасалган ар түрдүү маалыматтык   басылмаларды  

(табигый илимдердин  сөздүгү,    карталар  атласы, өсүмдүктөр 

менен жаныбарларды  аныктоочу, анын ичинде компьютер 

каражаттарын) пайдаланууга;  
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   кубулуштарды  түшүндүрүү же объектилердин кас иеттерин 

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус, 

карта, план);  

   Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү  

үчүн аларды пайдаланууга;  

       Кыргыз Республикасынын мамлекеттик   белгилерин 

рельефтүү жол менен жасалган куралдарды пайдалануу 

аркылуу таануу;   

    коомдук топтордогу   адамдардын карым -катнаш 

мамилелерине (үй-бүлө, курбулардын тобу, этникалык 

топтордун), ак ниеттүүлүк жана руханий, адеп -ахлактык 

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын 

ичинде алардын башка, адамдарга ой -сезимдерин, 

боорукерлигин жана түшүнүү   мамилеси боюнча  адамдарга 

баа берүү.  

Музыка (элективдик предмет катары)  

Музыканы  изилдөө натыйжасында, акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар сокур   окуучулардын сезимдик активдүү кабылдоо 

аркылуу музыкалык маданияттын  негиздери калыптанат.  

Сокур  окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу 

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучула р музыкалык 

маданияттын негиздерин (анын ичинде, кыргыз музыкалык 

маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.   Алардын  музыка 

искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм табити 

жана кызыгуусу  өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды жана  

музыкалык чыгармаларга  өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;   

музыкалык образдарды колдонуу  тажрыйбасына ээ болушат.  
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Көркөм    искусство. Тифлографика.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур   окуучуларда  

көркөм искусствону  окуунун натыйжасында  көркөм 

искусствонун  эстетикалык  баштапкы түшүнүктөр калыптанат, 

сулуулукту «сулуу эместен» айырмалай билишет.    Окуучуларда 

искусство чыгармалары   жөнүндө  оюн  билдирүү  мүмкүнчүлүгү 

пайда болот («жагат» - «жакпайт»).  

  Тартуу үчүн куралдарда багыт  алуунун элементардык 

ыкмаларын үйрөнөт,  көркөм искусствонун элементардык 

каражаттары аркылуу  көркөмдөө  тажрыйбасын кеӊейтишет.   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу 

билимдердин, ыктардын, көндүмдөрдүн белгилүү системасын   

үйрөнөт.  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары :   

  Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү 

ыкмаларын;  

  Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иште  

колдонуу жөндөмдүүлүгүнө;  

  Сокурлар  үчүн чийме аппаратта багыт алууну;  

    

Рельефтүү сүрөттөрдү  окуу:  

  Рельефтүү сүрөттөрдү  окуу ыкмаларын;  

  Буюмдарды формасы жана көлөмү боюнча салыштыруу;  

  Рельефтүү  сүрөттү  реалдуу буюм менен салыштыруу;  

  Рельефтүү сүрөттөрдү  жана буюмдарды баяндоо, алардын 

дайындалышын билүү.  

Натурадан тартуу:  



995 
 

Жөнөкөй   формадагы буюмдарды изилдөө  ык тары, алардын 

формасын, курулушун, көлөмүн, бөлүү, рельефтүү  сүрөттү  

реалдуу буюм менен салыштыруу;  

реалдуу буюмдун мүнөздүү түрүн  рельефтүү  чагылдыруу 

максатында  өз алдынча тандай билүү  ыктары;  

тийип сезүү аркылуу буюмдун  формасын, бөлүктөрүн аныкт оо 

ыктары;  

татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, жөнөкөй   

буюмдарды  формасын ийлеп -чаптоодо, графикада колдонуу.  

Тифлотехникалык приборлордо рельефтүү  сүрөттөрдү  

аткаруу.   

Декоративдик  сүрөт .   

Жөнөкөй   формадагы   оюм -чийимдерди, аткаруу  ыктары;  

Жөнөкөй   декоративдик элементтерди  оюу жөнүндө түзүү 

үчүн  колдонуу;  

Темага  сүрөт  тартуу . 

Берилген темага  аппликация  аткаруу;  

Рельефтүү  сүрөттө же пластилинде берилген теманы 

чагылдыруу ыктары.    

Дене тарбия  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур окуучу  дене 

тарбия боюнча окутуунун натыйжасында сокур окуучуларда дене 

тарбиянын, кыймылдуу оюндардын  ден соолугуна, окууга,  ишти 

жакшыртууга,   маанисин, денелик гармониялуу, адеп -ахлактык 

жана коомдук өнүгүүгө  көмөгүн түшүнүүгө үйрөнүш өт. Алардын 

дене тарбия каражаттары  аркылуу өзүн -өзү жөнгө салуу боюнча 

алгачкы көндүмдөрү калыптанат.  

Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо, 

басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык 
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сапаттары (күч, ылдамдык, чыдамкайлык, к оординация, 

ийкемдүүлүк, тең салмактуулук) калыптанат. Дене тарбия 

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын 

алууга жардам берет. Азиз -сокур окуучуларда  дене тарбия 

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы    калыптанат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   аймак  

Ийкемдүү   дене тарбия (АФК)  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур  окуучулар 

ден соолукка  бекемдетүүгө жана коргоого көнүгүүлөр, анын 

ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган көнүгүүлөр,    дене 

тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда  калган көрү үнү  сарамжалдуу 

пайдаланууну керектиги жөнүндө билимдерди өздөштүрүшөт. 

Алардын негизги физикалык сапаттарын жакшыртууга болот,   

физикалык ыкшоолук, туура басышы жана келбети калыптанат.    

ЫФДТ  сабактары эрксиз стереотиптешкен кыймылдарын  

коррекциялоого  өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда   дене тарбия 

каражаттарын пайдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин   

тайманбас   алып жүрүү көндүмдөрү калыптанып, денелик 

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун  эсебинен 

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур окуучу 

билимдердин, ыктардын, көндүмдөрдүн белгилүү системасын   

үйрөнөт.  

Ийкемдүү  дене тарбия (теориялык билимдер):  

• өзүнүн ден соолугун  сактоо жана өнүктүрүү  үчүн 

ийкемдүү дене тарбиянын ролун түшүнүү жөндөмү;  

• ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөр түрлөрү жөнүндө 

билимдер, айырмалоо  жөндөмдүүлүгү;  
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• жөнөкөй кыймылдуу оюндар жана алардын эрежелерин 

билүү;  

• туура дем алууну, көнүгүүлөрдү аткарууда карама - 

каршылыктардын   эске алуу жөнүндө билүү;  

• дене мүчөлөрүн жана  алардын кыймыл-

жөндөмдүүлүктөрүн билүү.  

Жалпы  көнүгүүлөр:  

• көнүгүүлөрдү түрү, максаты менен айырмалоо жөндөмү;  

• көнүгүүлөрдү уюштурууну жана аткарууну  кептик -угуу-

кыймыл макулдашуу негизинде жана көзөмөлү астында 

жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;  

• окуучулардын тизилүүлөрдү жана тизилүүлөрдүн түрлөрүн 

жүзөгө ашыруу ыктарын: сапта, колоннада, айлананын 

ичинде; шеренгада түздөнүү; шеренгада жана  колоннада    

биринчи жана экинчи эсептөө; ачуу жана жабуу же өзгөртүү; 

басуу (карама-каршы жана диоганал  боюнча) команда  

түрлөрү;  

• жалпы өнүктүрүүчү ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрү: 

ийилүү, буруу (башты, денени); Негиздери жана кол 

кыймылы; колдору менен негизги абалдар жана биргелешкен 

кыймылдар: башы жана колдору, колдору жана буттары,  

колдору жана денеси менен, олтуруу, жарты олтуруу, 

секириктер (карама - каршылыктарды эске алып), бут 

кыймылдары, жай чуркоо; туруп, отуруп, тизелеп   

көнүгүүлөрдү аткаруу;  

• буюмдар менен көнүгүүлөр (топ менен, желектер менен 

гимнастикалык таяк менен);  

• негизги кыймылдарды  калыптандыруучу көнүгүүлөр: 

чуркоо, басуу түрлөрү, секириктер, топту ыргытуулар;  
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• дем алуу үчүн көнүгүүлөр: негизги, эсеп боюнча,  

кыймылдын  убакыт -мейкиндик өзгөчөлүктөрүн өзгөртүү, дем 

алууну калыбына келтирүү көнүгүүлөр;  

• жөнөкөй машыгууларды жана  оюн кыймылдарын жүргүзүү 

мүмкүнчүлүгү;  

•   кыймылдуу оюндарды уюштуруу, алардын  түрлөрүнө 

жараша өз кыймылдарын жүзөгө ашыруу,  кыймыл 

активдүүлүгүн көрсөтүү ыктары;  

• бий элементтерин аткаруу ыктары: кадам ритми менен 

кыймылдоо (музыка менен) кол чабуу менен, отуруп, 

секирип; ритмикалык кыймылдар менен: жөө басуу, чуркоо, 

биринчи абалдагы секириктер, музыка менен көнүгүүлөр  

аткаруу ыктары;  

• басуу, чуркоонун түрлөрүн жүзөгө ашыруу;  

• кыймылды жүзөгө ашыруу үчүн туура калыпты, баштапкы, 

орто, акыркы абалды кармоо ыктары;  

• дененин жана  дене бөлүктөрүн  өнүктүрүү боюнча   

кыймылдарды  аткаруу жана  жөнгө салуу ыктары;  

• кыймылдарды буйрук менен, берилген ритм жана  ыргак 

менен,  жөнгө салуу ыктары;  

• так жана ачык -кыймыл-аракет кылууга умтулуу ыктары;  

• кыймыл  мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү ыктары;  

• буйруктарды натыйжалуу аткаруу  жөндөмдүүлүктөрү;  

Дарылоо жана түзөтүүчү көнүгүүлөр:  

• дарылоо - түзөтүүчү көнүгүүлөрдүн ар кандай түрлөрү 

жөнүндө билүү;  

• кыймылынын жана сөз макулдашуу негизинде көнүгүүлөрдү 

аткаруу ыктары;  

• кыймылдарды так аткаруу ыктары ;  
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• дем алуу машыгуулары (1 - топ окуучулары) мурду менен дем 

алуу;  эсеп менен  дем алуу; демди калыбына келтирүү 

жөнүндө;  

• жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрүн аткарууда туура  дем алуу 

ыктары;  

• көнүгүүлөрдү дененин ар кандай абалында   аткаруу;  

• жеке булчуң топторунун күчүн жогорулатуу боюнча 

көнүгүүлөр,   муундар үчүн көнүгүүлөр: ийилүүлөр, чоң 

амплитуда менен тегерек айлануулар;  

• туура дем алуу менен ар кандай темпте үзгүлтүксүз  жөө 

басуу ыктары (велотренажёр);  

• дене келбети  жана таманды  бекемдөө үчүн көнүгүүлөр (  2 -

топтун окуучулары): статикалык (тик  түздүктө, гимнастикалык 

дубалга бетме-бет   туруп,   гимнастикалык отургучта отуруп, 

башына жүктү  кармоо менен) жана динамикалуу (басуунун ар 

кандай түрлөрү, отуруулар, буюмдар менен көнүгүүлөр);  

• макулдашуу жана багыт алуу үчүн көнүгүүлөр: сигнал боюнча 

жылып, топ менен жеке оюн, негизги жана берилген  багытта   

кол менен кыймылдар,  оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө 

боюнча, көнүгүү аткаруудан  кийин, бир багытта, эс тартып), 

устундагы кыймылдар, топ  менен түгөйлөш оюндар;  

• көрүү милдеттерин жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрү (көрүүсү  

калган   сокур окуучулардын 3 - тобу): жарык  сигналы боюнча   

кыймылдар, бири -бири менен топту тоголотуп, горизонталдуу, 

үн чыккан бута(врача-офтальмологдун сунушуна   ылайык).  

• туура калыпты кабыл алуу ыктары.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү  багыттагы  көнүгүүлөр:  

• макулдашуу, туруктуулук жана шамдагай көнүгүүлөрдү 

жасоо ыктары;  



1000 
 

• сөз макулдашуу жана кыймыл аракет негизинде 

көнүгүүлөрдү аткаруу жана  уюштуруу   ыктары;  

• токтоо менен басуу, чуркоо тоскоолдуктарды жоюу 

көнүгүүлөрүн аткаруу ыктары;  

•   чоң топ менен белги боюнча чектелген мейкиндигинде 

эркин кыймылдап, жупта   топ менен иш -аракет кылуу 

ыктары; егизги жана берилген  багытта   кол менен 

кыймылдар,  оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө боюнча, 

көнүгүү аткаруудан  кийин, бир багытта, эс тартып), 

устундагы кыймылдар, топ  менен түгөйлөш оюндар;  

  • үн,  жарык сигналдары  боюнча кыймылдарды жасай 

билүү;  топ менен көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары: ыргытып, 

тоголотуп,  алдашып  (  көрүүсү  калган   сокур окуучулар 

үчүн);  

• кыймылдуу оюндарда    окшош жана оюн кыймылдарын 

аткаруу ыктары;  

•  кыймылдуу оюндарды түрүнө  жараша айырмалоо жөндөмү;  

• машыгуу учурунда   чектеме кыймылдардан арылуу ыктары.  

Дарылоо тренажёрлорунда    көнүгүүлөр  

• жөнөкөй тренажёрлордун  ар кандай дайындалышы жөнүндө 

билүү;  

• көнүгүүлөр үчүн жөнөкөй  тренажердо   баштапкы абалын   

алуу ыктары (врача -офтальмологдун сунушу менен 

жүргүзүлөт);  

• жөнөкөй тренажёрлордо көнүгүүлөрдү аткаруу  ыктары;  

• эрк сапаттарын көрсөтүү ыктары.  

Сезүүнү  өнүктүрүү  

"Сенсордук өнүгүү" курсун изилдөө натыйжасында сокур 

окуучулар тийип сезүүнү көндүмдөрүн , ар кандай жолдор 
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менен  изилдөөнү өздөштүрүшөт. Аларда  тийип сезүү   

маданияты  калыптанып, теринин сезгичтиги  өнүгөт. Алар  

курчап турган дүйнөнүн тийип сезүү текшерүүнү ыкмаларын  

өздөштүрүшөт.   Алар булчуң -муундук сезүү жана майда 

моторикасы ( рельефтүү –чекиттик Брайл арибиндеги   

чеберчиликтин кошо алганда)    предметтик -практикалык иш -

чаралардын алкагында жана сабактан тышкаркы иш  учуруда.  

Окуучулардын  башкалар менен байланыштарды түзүүгө, 

баарлашуу көндүмдөрү, өзү жана жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө , 

айланасында жашаган адамдар  тууралуу элестөөлөрү кеңейип,   

оозеки жана кептик эмес сөз каражаттары өнүгүп, коомдук 

тажрыйбасы  байыйт.  

  Алар арасындагы «Сокур –  сокур», «сокур -көргөн»  

координаттар системасы  калыптанат.    Сокур окуучулар    өзү 

жана  өз  мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө   билимдери кеӊейет.  

Сокур окуучулар андан ары өнүгүү жана ийгиликтүү окуу 

үчүн  адам жашоосундагы калган көрүүнүн  маанисин сезишет. 

Алар калган көрүүнү  окуу ишмердигинде  маалыматтарды 

алуу үчүн, кошумча канал баарлашуу  муктаждыктарын 

канааттандыруу үчүн     пайдалана билүү керек.  

Сокур окуучулар көрүүнүн адам жашоосундагы маанисин,    

аны коргоо жана   колдоо ыкмаларын үйрөнүү,   

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык 

бузулуулары бар) азиз-сокур окуучу билимдердин, ыктардын, 

көндүмдөрдүн белгилүү системасын   үйрөнөт:  

• тийип сезүү аркылуу  текшерүү, теринин сезгичтигин 

жогорулатуу, колдордун  майда моторикасын  өнүктүрүү  

ыкмаларына;  
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• окуу ишинде, күнүмдүк жашоодо  тийип сезүү жана 

майда   кыймыл жөндөмүн пайдалануу ыктарын;  

• үнү боюнча адамдын психикалык абалын аныктай билүү;  

• баарлашуунун негизги ченемдерин жана   эрежелерин 

түшүнүү жөндөмү;  

• оозеки жана кептик эмес баарлашуу каражаттарын 

түшүнүү  жана айырмалоо жөндөмү;  

• баарлашууда   угуу, сүйлөө, кыймылдын, көрүүнүн 

(көрүүсү  калган   сокур окуучулар үчүн) ролун түшүнүү;  

• курчап турган айлана -чөйрөдө  үндөрдү айырмалоо, 

таануу байырлаштыруу,   үндү жана объектини 

(предметти)   байланыштыруу жөндөмдүүлүгү;  

• калган көрүүнү коопсуз жүрүү үчүн,  жумуш ордун 

уюштуруу  үчүн   пайдалануу боюнча тажрыйбасы;  

•   калган көрүүнү жашоодо,  окуу ишмердигинде, 

баарлашуу  муктаждыктарын канааттандыруу үчүн    

оптималдуу пайдалануу;  

• көрүүнүн чарчоосун алдын алуу, көздүн тонусун 

жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрдү жасоо жөндөмү;  

• көз-гигиенасын жана оптикалык коррекция каражаттары 

үчүн санитардык -гигиеналык талаптарды  сактоо 

тажрыйбасын;  

• так көрсөтмө маалыматты  алуу үчүн тифлотехникалык 

каражаттарды пайдалануу тажрыйбасы;  

• жашоодо  суроо -талапка ээ   буюмдарды  аныктоо үчүн 

жыт сезүүнү, пайдалана билүү,   айлана -чөйрөсүндөгү 

жытты айырмалоо, ордун билүү жөндөмдүүлүгү;  
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• буюмдардын жана дүйнөс объектилеринин формасын, 

өлчөмүн жана түсүн калдык  көрүүнүн  жардамы менен 

таануу жана атын атоо жөндөмү;  

• буюмдар  жана объекттерм арасында предметтик -

мейкиндик мамилелерди түшүнүүгө жөндөмдүүлүк; 

жөнөкөй себептик байланыштарды белгилөө.  

 

Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур окуучулар 

билим берүү уюмунда жашоонун    коомдук жана турмуштук  

чөйрөлөрү тууралуу баштапкы элестөөлөрүн калыптандыруу,  

алардын мектептеги жашоосун   жетиштүү ынгайлуу кылууг а,   үй-

бүлөлүк макамын жакшыртууга, байланыш чөйрөсүнүн 

жайылышына билимдерин жана көндүмдөрүн байышына түрткү 

болот.   Окуучулар  тегерегиндеги объекттер, адамдардын  

мамилелери жөнүндө маалымат алышат,  бул аларга жашоодо өз 

ордун түзүүгө жардам берет.   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу 

билимдердин, ыктардын, көндүмдөрдүн белгилүү системасын   

үйрөнөт.  

Жеке гигиена:  

  балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, 

жеке гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;  

  коомдук жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелерин 

сактоого;  

  кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү 

тазалык  каражаттарын колдонууну;  

Кийим  жана бут кийим:  
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  Кийимдерди кийим бөлүктөрүн  атоону, кийимдин оң жана 

тескери жактарын аныктоо ыктарын;  

  Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу 

ыктарын  ;  

  кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо ;  

  кийимдерин колдонуу ыктарын;   

  көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.  

Турак -жай:  

  мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык  белгисин атоого;  

  үйгө    коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;  

  үйдү   тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;  

  тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды 

сактоо ыкмаларын  колдонууну;  

  бөлмө өсүмдүктөрүнө кам  көрүүгө;  

  сакталган анализаторлорду  коомдук -турмуштук багыт 

алууда колдонуу;  

  турмуш-тиричилик буюмдарын коопсуздук эрежелерин 

сактоо менен колдонуу.  

Тамактануу :  

  Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы 

келбети боюнча айырмалай билүү;  

  Нукура таза   тамак-ашты  айырмалай билүү;  

  жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;  

  азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, 

мөмө-жемиштерди чыгарганды,    суюк азыктарды  

куйганды, ж.б.;  
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  кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөөдө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;  

  жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак 

суу куюу;  

  таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;  

  дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.  

Транспорт :  

   транспорт каражаттарын таануу;  

    Жүргүнчү  ташуучу   транспортту  пайдалануу;  

   Жүргүнчү  ташуучу унаа  аялдамаларынын мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү боюнча  табууга;  

   коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

 

Жүрүм-турум маданияты:  

  күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонууга 

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

  курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылууга;  

  театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;  

  дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап 

алууга укуктуу;  
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  токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;  

  белектерди тандоону билүү  ыктарын.  

Сатуу мекемелери:  

  дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;  

  соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктарын  ;  

  дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктарын;  

  соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү ыктарын;  

  сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо ыктарын ;  

  акча банкнотторун пайдалануу сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу ыктарын;  

Мейкиндикте   багыт алуу:  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур   окуучулар 

микро жана макро мейкиндите багыт алуудагы элементардык 

ыктарды жана көндүмдөрдү өздөштүрүшөт.  

Мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн өздөштүрүү  

маанилүүлүгүн   өз алдынчалуулугун, ,  көз карандысыздыгын 

мындан ары өнүктүрүү үчүн мааниси  менен таанышат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу   

өз алдынча багыт алууда, ишенимдин жоктугунан жана коркуу 

сезиминен арылууга, муктаждыктар калыптанат.  

Окуучулар мейкиндикте багыт үчүн бекем сезүү 

органдарынан келген маалыматты колдонууга үйрөнүшөт; 

тааныш жабык жана бош мейкиндикте багыт алууну 

үйрөнүшөт  .  

Окуучулар,  мейкиндикте багыт алуунун негизги 

көрүнүштөрү менен жашап жаткан жеринде, эстеликтерди 



1007 
 

мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн иштеп чыгуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучулар    

таякчаны колдонуунун ар түрдүү ыкмалары, методдору  жана 

техникалары  менен   таанышышат. Алар баш ка техникалык 

каражаттар жөнүндө баштапкы элестөөлөр, ошондой эле, "карта -

план"жана "карта жол" жөнүндөгү баштапкы элестөөлөр 

калыптанат.  Сокур  окуучулар аларды түзүү боюнча  алгачкы 

көндүмдөргө ээ болушат. Окуучулар  сүйлөө этикеттин эрежелерин 

сактоо менен    ар кандай жагдайларда тааныш жана бейтааныш 

адамдарга жардам сурап  кайрылууну үйрөнүшөт. Ошондой эле 

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу  үйрөнөт:   

  Көргөн курдаштары жана чоӊ кишилер   менен бирге 

кыймылдоодо   туура  калыпты сактоого;  

  мектептин   бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө,  тепкичтен түшүүдө 

жана чыгууда   курдаштары жана /  же чоӊ кишилер  менен 

чогуу кыймылдаганды;  

  таякты пайдаланып бөтөн  мейкиндикте   аны коштоп жүргөн 

адам  менен жол жүргөндү;  

  тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан  жардам 

сурап кайрылуу;  

  мектеп  класстарынан, мектеп имаратынан  таяк менен 

жүргөндү.  

Сакталган  анализаторлорду өнүктүрүү:  

o  күнүмдүк турмушта зарыл болгон объектилерди жана 

окутуу-машыктыруу ишин жакшы так макулдашылган 

кыймылдарды жасоого жөндөмдүүлүк;  
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o  мейкиндиктеги үндөрдү таануу жана байырлаштыруу; 

жандуу жана жансыз жаратылыштын, адамдардын үнүн  

айырмалоо жөндөмү;  

o  үн  булагынын аралыгын, багытын баалоо жөндөмү;  

o  мүнөздүү   жыттар менен   айланасындагы объекттерди 

таануу жөндөмдүүлүгү;  

o  калган көрүүнүн  жардамы менен   курчап турган 

объекттердин сөлөкөттөрүн таануу  жөндөмдүүлүгү.  

Микромейкиндикте  багыт алууну өнүктүрүү:  

o   "өзү жөнүндө"эркин багыт  алуу жөндөмү;  

o    Микромейкиндикте  багыт алуу жөндөмдүүлүгү - стөлдө 

- Брайл приборунда, алиппеде,   Брайл бөгөттөөлөрүндө 

(алты чекит бөлүгү);  

o  алфавит катарында,   тилкесинде багыт алуу жөндөмү;  

o    "Ориентир" түзмөктө багыт алуу жөндөмү.  

Предметтик  жана мейкиндик элестөөлөрүн түзүү:  

o   тааныш тегерек объекттерин, таануу жөндөмү;  

o    мектептин айланасындагы   объекттерди таануу жана 

алардын мейкиндикте жайгашуусун аныктай билүүнү.  

Жабык  жана бош   мейкиндикте багыт алууну  окутуу, 

топографиялык элестөөлөрүн калыптандыруу:  

o   бир тааныш чакан тиркелген мейкиндикте өзүн багыт 

алууга жөндөмдүүлүк;  

o  мектепке жана мектеп аянтында   өзү багыт алууга 

жөндөмдүү.  

Буюмдарды  таануу    жүрүшүндө   дененин туура 

абалын жана жандоону түзүү :  
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o   окуу, жазуу,  горизонталдык тегиздикте буюмдарды 

изилдөөдө парта, стол, креслодо отурганда,   туура 

калыпты алып жүрүүгө жөндөмдүүлүк;  

o   тоскоолдуктарды табуу жана алардан  өтүү, окуучунун 

өсүшүнөн жогору же төмөн  буюмдарды текшерүү, 

транспорттон чыгуу жана кире беришинде денесин туура 

калыпта алып жүрүүгө  жөндөмдүүлүк;  

o  түшүп кеткен  буюмду издеп жатканда туура калыпты 

кабыл алуу жөндөмүн.  

Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу:  

  Көргөн курдаштары жана чоӊ кишилер   менен бирге 

кыймылдоодо   туура  калыпты сактоого;  

  мектептин   бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө,  те пкичтен түшүүдө 

жана чыгууда   курдаштары жана /  же чоӊ кишилер  менен 

чогуу кыймылдаганды;  

  таякты пайдаланып бөтөн  мейкиндикте   аны коштоп жүргөн 

адам  менен жол жүргөндү;  

  мектеп  класстарынан, мектеп имаратынан  таяк менен 

жүргөндү;  

  тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан  жардам 

сурап кайрылуу.  

Таякчаны жана башка тифлотехникалык 

каражаттарды колдонууга үйрөнүү:  

o  мектеп аянтында, мектеп имаратында таякчаны колдонуу 

мүмкүнчүлүгү;  

o  тепкичке чыкканда жана түшкөндө таякчаны колдонуу 

ыктары.  

4.1.3. Инклюзивдик билим берүү  идеялары менен 

иштеген мектептин акыл-эсинде жеӊил артта калуусу 
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бар   азиз-  сокур окуучулардын  башталгыч билим берүү  

боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген 

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур 

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү жолдорун 

аныктоодо   төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:  

  1) өнүгүүүнүн  жекече  жана типологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө жана сокур окуучулардын атайын билим алуу 

муктаждыктарына жараша   баалоону  чектөө;  

  2) сокур окуучулардын психикалык жана коомдук 

өнүгүүсүн, жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүндөгү  өзгөрүүлөрдү 

изилдөө менен, жетишкендиктериндеги динамикасына баа 

берүү;  

  3) сокур окуучулар  үчүн  БББ ЖББЫБПтын мазмунунун 

өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо  

өлчөө  параметрлерди, критерийлерди  жана инструменттердин 

биримдиги   калыс баалоону камсыз кыла алат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

окуучулардын      жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө 

билим берүү иштеринин натыйжалар ына комплекстүү мамиле  

кылуу, баа берүү үчүн   үч топтогу күтүлгөн натыйжаларга 

жетүүгө  жол берет  :  жеке, метапредметтик жана предметтик.  

Азиз-сокур баланын күчтүү жагы болуп саналган 

предметтер боюнча сабакта  ийгилик   жагдайын түзүү зарыл, 

бул   балдар   кээде ага жардам сурап кайрылуусуна жол т үзөт .  

Башка сөз менен айтканда, мугалимдер сабакта окуучулар  

атайын билим алуу муктаждыктары бар балага гана берип 
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эмес, ал бала  башкаларга жардам  бергендей кылып,     ар бир 

бала  сабакка активдүү  катыша алгандай куруу керек.   

Ошентип, сокур бала өзүн  зарыл жана пайдалуу сезүүгө 

жөндөмдүү болот.  Жеке  жетишкендиктерин баалоо 

мониторинг жүргүзүү учурунда  жүзөгө ашырылышы мүмкүн, 

баа берүүнүн  мазмуну инклюзивдик билим берүүнүн   негизги  

принциптерин,  окуучулардын акыл-эс жана денелик 

өзгөчөлүктөрүн ,  жекече атайын билим берүү керектөөлөрүн 

эске алуу менен билим берүү уюму  тарабынан аныкталат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерин баалоо сокур окуучулардын өзүнчө  

предметтер боюнча, коррекциялык-өнүктүрүү   аймактын  

курстары боюнча   пландаштырылган натыйжаларга   жетишүү 

болуп саналат.  

Окуу предметтерин өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик 

жыйынтыктарды баалоо системасы,  сокур окуучулардын  

билим алуу жетишкендиктеринин динамикасын баалоону 

камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү  баалоо 

менен предметтик мазмунду    өздөштүрүү  денгээлин   

баалоону камтыйт.  

  Окуу  сабактарын өздөштүрүү  менен байланышкан 

предметтик натыйжаларга баа берүү объектиси , андан ары 

күнүмдүк жашоо шартка көнүү боюнча окуучулардын  окуу-

таанып билүү, окуу-практикалык маселелерди чечүү 

жөндөмдүүлүгү болуп саналат.  

 Жыйынтыктоо баалоо  сабактагы кыймылдарды  

ийгиликтүү өздөштүрүүсүн  контролдоо менен чектелет.  

 Баалоо  программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:  
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  1) стандарттын мазмунунда көрсөтүлгөн  

жыйынтыктардын толук тизмеси баалоо критерийлери катары 

кызмат кылат. Ошол  белгиленген   натыйжалардын тизмеси 

билим берүү  уюму тарабынан  өз алдынча кеӊейтилиши 

мүмкүн;  

  2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөрүн   жана баалоо 

көрсөткүчтөрүнүн   тизмесин.  

Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин 

баалоо   толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрдүн) пикирин эске алуу керек,  анткени баалоонун 

маанилүү параметри окуучулардын ар кандай  коомдук 

чөйрөлөрдө (мектеп, үй -бүлө), күндөлүк турмушунда, өз 

даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүсү болуп  саналат.  

Жыйынтык  баага предметтер боюнча  натыйжалар 

чыгарылат, алар  билим берүүнүн  кийинки  баскычка  өтүү  

мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат.   

түзөтүү- өнүктүрүүчү  аймактын курстардын мазмунун  

өздөштүрүү  менен байланышкан  жыйынтыктар Стандарттын 

талаптарына ылайык акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок 

окуучунун жеке делосуна "укту" деген жазуу түрүндө 

чагылдырылат.  

Окуучуга  карата   баалоо 2022-жылы анын аккредиттөөнүн 

жүрүшүндө, о.э.  педагогикалык  кадрларды аттестациялоонун 

чегинде жүзөгө ашырылат.  

 Бул окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди  баалоо жүрүшүндө   

ПМПКлардын мониторинг изилдөө  жана мүнөздөмөлөрү 

натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн күтүлүүчү 
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натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү жыйынтыгына 

негизделген.  

4.2. Мазмундуу  бөлүм  

4.2.1. Инклюзивдик  билим берүү шартында сокур 

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш-аракеттерин 

(ЖОИ)  калыптандыруу программасы.  

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн,  

сокур окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири  багыт алуусуна, сокур 

окуучулардын  таанып билүү жана билим берүү максатарын  

өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.  

ЖОИ программасы сокур окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, 

таанып-билүүчүлүк жана коммуникативдик иш -аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.   

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттерине  төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алуу;  

 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата-энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  
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 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жан а коомдук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо: калган көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) 

орнотуу, аны  реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда 

ишке ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  

 

Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш -аракеттери төмөнкү көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар    боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  
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 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен 

көрсөтүлгөн:  

 окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн  (рельефтүү -чекиттик Брайл арибин пайдалануунун 

негизинде) окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты рельефтүү -

чекиттик Брайл арибин колдонуп, үн жаздыруу, жалпак жазуу  
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аркылуу  жазышат, анын ичинде МКТ инструменттерин 

колдонуу;  

  маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

  көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операцияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү;  

  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш-аракеттер төмөнкү көндүмдөр 

менен көрсөтүлгөн:  

 Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл 

болгон каражаттарды  туура колдонуу,  монологдук айтып 

берүүнү колдоонуу  менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын 
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жана аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдон уу аркылуу 

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;  

 ар түрдүү  ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн 

кызматташуу позициясына умтулуу;  

 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

 маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо;  

  монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу каражаттарын   

туура колдонуу,   баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;  

  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну 

билүү;  

  шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес 

каражаттарды колдонуу.  

  жалпы окуу  иш-аракеттерин калыптандыруу, сокур 

окуучулардын жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, 

таанып билүүсүнүн өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз 

кылуучу, сабактан тышкаркы иш -чараларда  жана сабактарда,   

коррекциялык- өнүктүрүүчүү  аймактын   курстарында   ишке 

ашырылат.  

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу  "Кыргыз / орус тили", "Адабий окуу", 

"Математика", "Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)", 

"Технология (эмгек)"  "Көркөм искусство "," Музыка "," Дене 

тарбия " сыяктуу окуу сабактарында жана  коррекциялык -

өнүктүрүүчү аймактардын "Адаптивдүү дене тарбия жана 

ритмика"," калган көрүүнүн  жана көрүп кабыл алуунун 

коопсуздугу,  жана аны  өнүктүрүү ", "Социалдык -турмуштук  багыт 

алуу",  "Мейкиндикте багыт алуу"  курстарында  ишке ашырылат.  
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Жалпы (универсалдык)   иш -аракеттер  төмөнкү  окуу 

предметтердин алкагында калыптандырылат:  

"Кыргыз /  орус тили":  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;  

  символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты 

тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;  

  билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;  

  окуу иш-аракеттерин алгоритмизациялоо;  

  ой-жүгүртүүнүн логикалык тизмегин түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү сүйлөө;  

  моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) жана 

моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

  жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу.  

" Окуу":  

  окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;  

  сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур  окуучулардын, 

"Мен-образын" түшүнүүнү;  

  окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын тагдырына 

көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   багыт  алуусун   

калыптандыруу;  
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  адабий чыгармалардын каармандарын  сезимдик натыйжалуу 

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу   негизинде 

өзүн-өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;  

  жаратылышты   сүйүү сезими;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;  

  дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун 

негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп 

чыгуу;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;  

  окуялардын сүрөттөрүн    жана каармандардын иш - 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө 

(кайра түзүү);  

  баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен, аудио -визуалдык 

каражаттарын пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү 

жана көркөм куруу;  

  окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү;  

  олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий 

чыгарманын планын куруу;  

  билимдерди  түзүмдөштүрүү;  

  өз  оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;  

  көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;  

  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);  

  "көргөн - көрбөгөн" системасынын координаттарында 

өнөктөштөр менен кызматташуу;  
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  Окулган чыгармаларды жана башка  иштерди талкуулоодо 

"сокур-сокур" системасынын координаттарында өнөктөштөр 

менен кызматташуу.  

Бирок,  көрүү  анализаторунун абалына карабастан акыл -эс 

бузулуулары (интеллектуалдык бузулушу) бар сокурлардын: 

мейкиндиктик кабыл алуу жана мейкиндик түшүнүктөрү, себептик -

жыйынтык байланыштарды түзүү, так, бүтүн образдарды  

калыптандыруусу  бузулуулары  байкалат.  

Бул  топтогу окуучулардын  көрүү анализаторунун абалына 

карабастан   ыктыярдуу жана эрксиз эске т утуунун төмөндөшү  

мүнөздүү, түшүнүксүз жана так эмес элестөөлөрдүн бардыгы, 

окуяларды кайра чыгарууда  кыйынчылыктардын  пайда болушу 

мүнөздүү.  

Бул  топтогу окуучулардын  басымдуу көпчүлүгүндө 

окуучулардын кетик өнүгүүсүндө бузулуулар белгиленет, кепте  

бардык сүйлөө компоненттери  жабыр тарткан: лексика, тыбыш 

айтуу, грамматикалык жагы. Кептин  грамматикалык түзүлүшүнүн 

бузулушу, үзгүлтүктүүлүгү, сүйлөмдөрдү  көркөмдөөнүн  

бузулушу,   сүйлөмдөрдү  негизги мүчөлөрүн калтырып кетүүдө   

көрүнөт. Байланыштуу кептин жай темпи жана   анын сапаттык 

өзгөчөлүктөрү   мүнөздүү: вербализм, сүйлөө жасалмалуулук,   

кайталоо кыйынчылыктары, себептүү -байланыштыктарды 

түшүнүүдө кыйынчылыктар, убакыт жана мейкиндик белгилөө 

болушу,  сөз  байлыгынын кедейлиги.  

Акыл-эс бузулуулары бар сокурлардын (акыл -эс бузулуулары 

менен)  ой жүгүртүүсү бузулган (ой алсыздыгы, жалпылоонун 

чектелиши,  бир жагынан, сезүү маалыматынын жетишсиздигинен 

татаалдашса,  экинчи жагынан - башка ой операциялардын 
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жетишсиздигинен татаалдашат (анализ, синтез, салыштыруу,  

абстракция ж.б..) .   ой - жүгүртүүсүнүн тыгыздыгы менен   

мүнөздөлөт.   

Акыл-эс бузулуулары бар сокур окуучуларда (акыл-эс бузулуулары 

бар)  ишмердиктин курулушунун жана мотивациясынын  

бузулуулары байкалат көпчүлүк иш -аракет ошол ишке расмий 

мүнөзгө ээ, ошондуктан, максаттары жана иш -аракеттердин туура 

эмес катышы пайда болот, шыктандыруучу иш бузулуулар 

байкалат: ошондуктан окуучулар чынында эле олуттуу 

жыйынтыктарды алабыз деп күтүшпөйт. Окуучулар  

ишмердүүлүктүн    максатын алмаштыруу же иш -аракетинин 

жөнөкөйлөтүү, иш -аракетти алдын ала багыт алуусуз,  мазмунунун 

анализи жок  кылышат,  алар көп учурда аларда камтылган 

маалыматтардын туура талдап туруп, ага алдын ала багыты жок 

жүзөгө ашырылат. Алардын  көпчүлүгү иш жүрүмүндө алынган 

жыйынтыгы боюнча, таанып -билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүү 

төмөн катышуусуна жетишсиз сын көз менен мүнөздөлөт.  

Мындан тышкары, алардын жан чөйрөсүнүн жетиле 

өнүкпөгөндүгүндөгү  бар. Эмоционалдык  сезим  курчап турган  

дүйнөнүн  динамикасынын таасирине   туура келбейт,  бир 

маанайдан  башка  маанайга тез өтүү байкалат.   Окуучуларда  

көбүнчө эрк процесстери  бузулган: өзгөчө демилгелүүлүк,  өз 

алдынча    иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,   алардын иш -

аракеттерине баа алышпайт: көп учурда окуучулар  өз кылыктарын 

баалай алышпайт. бул топтогу окуучулардын инсандык    терс 

сапаттары жана негативдүү инсандык терс сапаттары байкалат.   
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык 

бузулуулары бар) сокур окуучулардын өзгөчө  билим алуу 

муктаждыктары  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучуларга 

мүнөздүү болуп өзгөчө  билим алуу  муктаждыктары болуп 

төмөнкүлөр саналат:  

  Окутуу жана тарбиялоону уюштурууда кээ бир факторлорду 

эске  алуу: сакталган көрүүсү  бар болгон учурда: көрүү 

диагнозун (негизги жана кошумча), көрүүнүн бузулуусунун 

убактысын жана баланын жашын, негизги көрүү 

функциялардын абалын, оптикалык каражаттар менен 

көрүүсүн коррекциялоо   мүмкүндүгүн (көрүүнү  жакшыртуу 

үчүн приборлор жана сунушталган оптикалык коррекция), 

көрүү же/жана тийип сезүү, физикалык  жүктүн режимин; ал 

эми жарыкты гана сезүү жана толук сокурлукта -  көрүүсүн  

жоготуу убактысын, жашоо ишмердигинин тар сенсордук 

негизде ишке ашырылган убактысын жана баланын жашын, 

сунушталган тийип сезүү, физикалык  жүктүн режимин;  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)  

аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу ;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-аракети 

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алгори тмизация);  
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    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  

  көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо 

үчүн  окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;  

    көрүү сезими сакталган сокур балдарды окутууда, 

тарбиялоодо: калган   көрүү диагнозун (негизги жана 

кошумча), жаш курагын жана көрүү жөндөмдүүлүгүн 

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,  

оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу 

көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык 

жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен 

сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш 

курагын  жана көрүүсүн  жоготуу убакы тын, тийүү жана 

физикалык иш режимин;  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   сокур окуучулардын окуу ишинин темпин 

эске алуу менен; сабак   структурасына   даярдоочу 

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

  кептин вербализм  жана формализмин алдын алуу жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  
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  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  

  сокур окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы) өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  

  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктүрүү  жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекциялоо үчүн 

шарттарды түзүү;  

  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  

  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм -турумдагы 

бузулууларды    алдын алуу;  

  педагог менен окуучулар ортосундагы  карым–катышты  

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо;  

   билим берүү уюму менен үй бүлөөнүн карым–катышын  

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо.  

4.1.2. Азиз-сокур  окуучулардын жалпы башталгыч билим 

берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим 

берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары  

  Инсандык  жыйынтыктар  төмөнкүлөрдү         чагылыдырат:  
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   окуучунун коомдук ролун кабыл алуу  жана өздөштүрүү, окуу  

ишмердүүлүгүнө     кызыгууну жана   мугалим жана окуучулар 

менен карым-катыш түзүү  көндүмдөрүн  калыптандыруу;  

   Өз  өлкөсүн жана шаарын сүйүүнү өнүктүрүү;  

  башкалардын сезимдерин түшүнүүгө жана сезе билүү 

жөндөмдүүлүгүн  калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктарын жана 

эмоционалдык адептик сезгичтигин  калыптандыруу;  

   баарлашуу көндүмдөрүн  калыптандыруу жана    коомдук   

кызматташуу  ченедерин өздөштүрүү ;    

  ден соолукту сактоо, коопсуз, саламат жашоо  эрежелери  

жөнүндө   билимдерин калыптандыруу;  

  предметтик-практикалык ишмердикке, эмгек кыймылдарына  

кызыгуусун   калыптандыруу  .  

 Предметтик  жыйынтыктар  окуучулардын окуу предметтерди жана 

коррекциялык- өнүктүрүүчү аймактардын курстарын   

өздөштүрүүнү  чагылдырат.  

Предметтик жыйынтыктар   

   "Кыргыз /  орус тили" предметин окуунун натыйжасында акыл-

эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур  окуучулар  тилди 

адамдын бааарлашуусунун негизги каражаты   катары 

түшүнүшүп,  эне тилине позитивдүү мамиле калыптанат, бул 

аларды окутуунун негизи, өнүктүрүүнүн каражаты  болуп калат.  

 Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы  жана тийип 

сезүү  жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт 

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган   сокур окуучулар үчүн), 

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү  калыптанат (жумуш 

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) ,  кыймылдардын 
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макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө 

тийип сезүү  жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар жаратылыш 

объекттерин жана алардын моделдерин  рельефтүү сүрөттөр менен 

байланыштыруу  жөндөмүнө ээ болушат.  

   Сокур окуучулар чекиттик -рельефтүү Брайл арибин  

колдонуу көндүмдөрүнө  жана жазуу ыктарын ээ болушат.    Бир  

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү  ү

 йрөнүшөт:   жазуудагы бир абалы,   окуудагы башка экинчи 

абалы.   Жазуу  ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун  ачпастан 

жазылган текстти окуу  жөндөмү түзүлөт .    

«Тил системасы» мазмундук линиясы боюнча:  

Фонетика жана графика:  

  тамга жана тыбышты айырмалаганды;  

  тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр;  жумшак жана каткалаң   үнсүздөр,  

  түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң    

үнсүз тыбыштар;  

  алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;  

  фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;  

  сөздөрдү  дидактикалык материалдын жардамы менен 

жана жардамсыз тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн, 

фонетикалык-графикалык аныктоо.       

Орфоэпия:  

   кепте адабий эне тилинин сүйлөө ченемдерин колдонууну 

(орфоэпиялык, лексикалык, грамматикалык) жана сүйлөө 

этикеттин эрежелери жөнүндө баштапкы түшүнүктөрү;  

  Баарлашуу процессинде өздөштүрүлгөн оозеки жана жазуу 

речинин кептик формаларын  колдоно билүү.  

Сөздөр  курамы (морфемика): 
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  уӊгулаш сөздөрдү жана сөздөрдүн формаларын айырмалай    

билүү.  

Морфология :   

  ар кандай категориядагы сөздөрдү  суроо боюнча тандай 

билүү;  ,     

  сүйлөмдөрдү талдоодо ар кандай дидактикалык материалдарды 

колдонуу.  

Синтаксис :    

  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;  

  Сөздөрдөн  сүйлөмдүн түзө  билүү, сөздөрдүн бузулган 

тартибин рельефтүү сүрөттөргө  таянып калыбына келтирүү;  

«Орфография  жана пунктуация» мазмундук линиясы:  

  Туура жазуу эрежелерин колдонуу (курстун мазмунунун 60 % 

көлөмүндө); 

   Брайл  ариби менен  окуу китебинен же карточкадан тексттен  

30-35  сөздү туура   көчүрүп жазуу;  

  өздөштүрүлгөн  oрфограммаларды колдонуп    20 -25 сөз 

көлөмүндө текстти угуп  жазуу;  

  өз  окуу куралдарында багыт алууну жана  өз алдынча сабакка 

даярдануу көндүмдөрүн  калыптандыруу;  

"Сөз өстүрүү" мазмундук линиясы:  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   азиз-сокур окуучу 

өздөштүрөт:   

   күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана  

сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу көндүмдөрүн,  

репликаларга  жооп берүү, маекти улап кетүү)  сактоо;  

    Текстти   сүйлөмдөргө бөлүү ыктарын;  
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     текстти атоо  боюнча талкууга катышуу ыктарын;  

  текстти  өз алдынча  атоо ыктарын;  

   тексттин планын мугалимдин жардамы менен  иштеп чыгуу  

ыктарын ;  

   тексттен  өз алдынча анын анализинен кийин  3 -4 сүйлөм  

жазуу ыктарын;   

  мугалимдин жардамы менен   баяндама жана дилбаян жазуу 

ыктары;   

  баарлашуунун конкреттүү  кырдаалдары боюнча  каттарды, 

куттуктоо каттарын жазуу жана, жана башка кыска тексттерди 

түзүү;   

   Окуу.  

Сокур окуучулар   окуу   алардын  жашоодо өз ордун түзүү,    

бардык окуу  предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүн ө    

жана инсандык өнүгүүсүнө  жардам  берээрин сезишет.  Л. 

Брайлдын  арибин колдонуу аркылуу окуу техникасын 

өздөштүрүшөт.   

  Башталгыч  мектепти  аяктоо учуруна карата азиз - сокур 

окуучулардын  керектүү деӊгээлдеги окурмандык 

компетенттүүлүгү,   жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине  

жетет,   базалык окуу ыкмаларын үйрөнүшөт.  

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,  ар 

кандай  коммуникативдүү жагдайларда диалог  жүргүзүүнү,    

балдар адабиятынын  уккан (окуган) чыгармаларын  талкуулоого 

катышууну  үйрөнүшөт.  Алар балдар  чыгармалары  тууралуу 

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү  түзүшөт, (каармандар, окуялар), 

планга жараша тексттин мазмунун оозеки  бере алышат, ой 

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди 
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түзүшөт. Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар    

жөнөкөй   ырларды жатка (окуп)  айтып үйрөнүшөт.    

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар  Л. 

Брайлдын  арибин колдонуу менен атайын каражаттар: чоңойтулган 

алты чекит,  кош  Брайл пеналын,  түздөн -түз окуу приборун,  

магниттик жана чачырама  тамгаларды аркылуу окуу техникасын 

өздөштүрүшөт.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар (акыл-

эс бузулуулары бар) окуу китебинде  жайгаштырылган рельефтүү 

сүрөттөрдү кабыл алганга жана  түшүнө билүүгө мүмкүнчүлүк 

алышат. Окуу ылдамдыгын жогорулатуу үчүн жана сапаттуу окуу 

учурунда туура колу кыймылдарынын ыкмаларын өздөштүрө 

алышат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   азиз-сокур окуучу 

билимдердин, көндүмдөрдүн, ыктардын   белгилүү системасын 

өздөштүрүшөт:  

Кептик  жана окуу ишмердүүлүктүн   түрлөрү:  

•  муундар  жана сөздөрдү рельефтүү -чекиттик Брайл 

системасын колдонуу менен туура окуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу;  

•  туура тыбыш айтууну (сүйлөөчүүнүн    артикуляциясын 

түздөн- түз кабыл алуу мүмкүн эмес болгондо);  

•  баарлашуу үчүн  кептин толук түрүн   колдоно билүү 

жөндөмдүүлүгү;  

•  окуу маанисин түшүнүү менен,  Л. Брайл   системасын 

колдонуп китеп окуу  жөндөмү;  
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•  калган көрүүнү пайдаланбай, эки колу менен текстти окуу 

жөндөмдүүлүгү (көрүүсү сакталган сокурлар үчүн);  

•  Л. Брайл системасын пайдалануу менен окуучулардын 

китепти окуусу  (үн чыгарып) жана ичинен окуу 

көндүмдөрү, алдын ала даярдыктан кийин  ыр 

чыгармаларын уккулуктуу айтып берүү көндүмдөрү   (7 -8-

ыр);  

•  үн  китептерин,   басма китептерин   угуу көндүмдөрү;  

•  чыгарманын негизги идеясын жана каармандардын оюн 

аныктоо көндүмдөрү;  негизги окуяларды аныктоо жана 

алардын тизмегин жана өз ара байланышын  түзүү;  

тексттеги негизги ойду билдирип, мугалимдин жардамы  

менен тексти атоо; чыгарманын мазмуну боюнча 

суроолорду берип, аларга жооп берүү гө;  

•  тексттин ар кандай түрлөрү боюнча талдоонун  жөнөкөй 

ыкмаларын колдоно билүү, мугалимдин жардамы менен 

текстти  5-6 жөнөкөй сүйлөмдөн турган  бөлүктөргө бөлүү,  

аларды атоо;     жөнөкөй план түзүү;  жөнөкөй тексттин  

мазмунун айтып берүү; окуяларды жана каармандарды   

жамааттык баалоо   иштерине катышууга;  

•  Окулган чыгарманын адептик мазмунунда багыт алуу, адеп -

ахлактык нормалар менен каармандардын иш -аракеттерин 

салыштырып, жыйынтык чыгара алуу жөндөмү;  

•  текстке же өз тажрыйбасына таянып окулган чыгарман ын  

окуяларды  жана каармандарды     талкуулоо   иштерине 

катышуу көндүмдөрү (жөнөкөй суроолорду берүү, сөз 

этикеттин эрежелерин жана топто иштөөнүн эрежелерин 

урматтоо менен өз ой -пикирин билдирүү).  
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Балдардын  окуу (тексттердин бардык түрлөрү үчүн) 

тегереги:  

•  китепканадан бир темада балдар үчүн адабий китептерди  

тандоо жүргүзүү көндүмдөрү;  

•  1-2-беттен турган   балдар китебинен текстти   өз 

алдынча окуу көндүмдөрү ( балдар үчүн жомоктор, 

окуялар)  сокурлар үчүн.  

Адабий пропедевтика (адабий тексттер үчүн ган а):  

• көркөм чыгармалардын ар түрдүү жанрларын айырмалай 

билүү (окуя, уламыш, жомок, табышмак, макалдар, ылакаптар), 

чыгармалардан конкреттүү мисалдарды берүү.  

Чыгармачылык ишмердүүлүгү:  

• сүрөт  боюнча  оозеки баян   түзүү мүмкүнчүлүгү;  

• жаш курагына ылайык күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

оозеки жана жазуу тилин колдоно билүү;  

  Математика  

"Математика" окуу предметин  үйрөнүүнүн натыйжасында,  

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   сокур окуучулар изилдөө, 

логикалык жана алгоритмдик ой жүгүртүүсүн элементардык 

ыкмаларын өздөштүрүү  мүмкүндүгүн алышат, мейкиндиктик 

элестетүүлөрүн жана математикалык кептин негиздерин, керектүү 

эсептөө шыктарына ээ болушат.  

Окуучулар Брайл арибин колдонуп математикалык цифраларды  

жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.  

 "Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, акыл-

эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар  сокур окуучулар 
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микро жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү, сезүү 

тажрыйбасын байытууга,  багытталган жөндөмдүүлүктөрүн 

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -

бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин 

жайгашуусуну сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болушат. 

Окуучуларда предметтердин  көлөмү, түзүлү шү, саны, 

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары  жөнүндө 

конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу үйрөнөт:   

Сандар  жана  көптүктөр:  

  Л. Брайл арибин колдонуп жазылган сандарды окуганды,  

  Л. Брайл   жазуу аспабы, түздөн -түз окуу куралы менен 

сандарды жазууну, салыштырууну;  

  сандардын жана цифралардын катарын  колдонуу менен 

сандарды тизүүнү;   

  жеке түзүү полотносун колдонуп, топтоону   уюштурууну;  

Арифметикалык амалдар :  

  түз окуу приборунда, Л. Брайл приборунда рельетфүү 

чекиттик арибин колдонуп    иш -аракеттерди  эки 

орундуу сандарды кошуу, кемитүү,   көбөйтүү жана бөлүү 

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын  алгоритмин  

кошуу жана көбөйтүү (анын ичинде калдыгы менен 

бөлүүнү)жадыбалдарын  колдонуу аркылуу жүзөгө 

ашыруу;  

  бир орундуу, эки орундуу, сандарды 100дүн тегерегинде 

амалдарды оозеки кошуу, кемитүү, көбөйүү жана бөлүүнү 

жадыбалдын жардамы менен  (анын ичинде нөл  жана 1 

саны менен) жүзөгө ашыруу;  
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   математикалык туюнтмаларды  окуганды, сан дык  

туюнтманын маанисин  эсептегенди (2 -3 арифметикалык 

амалды камтыган кашаасы бар  жана кашаасы жок);  

  көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;  

  арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу 

жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;  

Тексттик  маселелер менен иштөө:  

  маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара 

байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун 

ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо иш -аракетин 

түшүндүрүү;  

  окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен 

байланышкан  маселелерди арифметикалык жол  менен   

(1-2   

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар:  

  объекттердин мейкиндикте жана түздүктө 

салыштырмалуу абалын сүрөттөө;   

  геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу, анын 

ичинде сокур окуучулар үчүн куруу тифлотехникалык 

каражаттарын пайдаланып (чекит, сызык, үзүк, бурч, 

көп бурчтук,  үч бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, 

айлана, тегерек;  

  геометриялык фигуралардын,  сызыктардын, үзүк 

сызыктарды   чийүү;   (  Н.А. Семевскийдин; Н.В. 

Клушинанын приборлору, «Графика», «Школьник»);  

  көрсөтүлгөн чен-өлчөмдөр  менен   геометриялык 

фигураларды курууну ишке ашырат;  

  маселелерди чечүү үчүн, төрт бурчтук жана тик 

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;  
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Маалымат менен иштөө:  

  жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;  

  рельефтүү чекиттик ариби  менен жасалган жөнөк өй    

таблицаларды толтурууга;  

Табият  таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Табият  таануу окуу предметин окуунун натыйжасында,  Акыл-

эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар    табигый, 

коомдук обьектилер  жана кубулуштар бирдиктүү дүйнөнүн бир 

бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө, системалаштырууга жана 

тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат,  адам жана коом   жөнүндө  

практикалык тажрыйбага багытталган   билимдин негиздерин 

өздөштүрүшөт,   дүйнөгө бирдиктүү көз карашта болушат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар  билим, ык, 

көндүмдөрдүн  белгилүү  системасына ээ болушат:  

    жандуу жана жансыз жаратылыш объектилерин жана 

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;  

   берилген алгоритм негизинде   Жандуу жана жансыз 

жаратылыштын изилденген  объекттердин жана кубулуштардын 

сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөндү;  

   жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып,   изилденген 

объектилердин   жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

  чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү  жүзөгө ашырууну.  

     керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол 

менен жасалган ар түрдүү маалыматтык   басылмаларды  

(табигый илимдердин  сөздүгү,    карталар  атласы, өсүмдүктөр 
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менен жаныбарларды  аныктоочу, анын ичинде компьютер 

каражаттарын) пайдаланууга;  

   кубулуштарды  түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин 

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус, 

карта, план);  

   Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү  

үчүн аларды пайдаланууга;  

       Кыргыз Республикасынын мамлекеттик   белгилерин 

рельефтүү жол менен жасалган куралдарды пайдалануу 

аркылуу таануу;    

    коомдук топтордогу   адамдардын карым -катнаш 

мамилелерине (үй-бүлө, курбулардын тобу, этникалык 

топтордун), ак ниеттүүлүк жана руханий, адеп -ахлактык 

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын 

ичинде алардын башка, адамдарга ой -сезимдерин ,  

боорукерлигин жана түшүнүү   мамилеси боюнча  адамдарга 

баа берүү.  

Музыка (элективдик предмет катары)  

Музыканы  изилдөө натыйжасында, акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар сокур   окуучулардын сезимдик активдүү кабылдоо 

аркылуу музыкалык маданияттын  негиздери калыптанат.  

Сокур  окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу 

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучулар музыкалык 

маданияттын негиздерин (анын ичинде, кыргыз музыкалык 

маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.   Алардын  музыка 

искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм табити 

жана кызыгуусу  өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды жана  
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музыкалык чыгармаларга  өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;   

музыкалык образдарды колдонуу  тажрыйбасын а ээ болушат.  

Көркөм    искусство. Тифлографика.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур   окуучуларда  

көркөм искусствону  окуунун натыйжасында  көркөм 

искусствонун  эстетикалык  баштапкы түшүнүктөр калыптанат, 

сулуулукту «сулуу эместен» айырмалай билишет.    Окуучуларда 

искусство чыгармалары   жөнүндө  оюн  билдирүү  мүмкүнчүлүгү 

пайда болот («жагат» - «жакпайт»).  

  Тартуу үчүн куралдарда багыт  алуунун элементардык 

ыкмаларын үйрөнөт,  көркөм искусствонун элементардык 

каражаттары аркылуу  көркөмдөө  тажрыйбасын кеӊейтишет.   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу 

билимдердин, ыктардын, көндүмдөрдүн белгилүү системасын   

үйрөнөт.  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары :   

  Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү 

ыкмаларын;  

  Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иште  

колдонуу жөндөмдүүлүгүнө;  

  Сокурлар  үчүн чийме аппаратта багыт алууну;  

    

Рельефтүү сүрөттөрдү  окуу:  

  Рельефтүү сүрөттөрдү  окуу ыкмаларын;  

  Буюмдарды формасы жана көлөмү боюнча салыштыруу;  

  Рельефтүү  сүрөттү  реалдуу буюм менен салыштыруу;  

  Рельефтүү сүрөттөрдү  жана буюмдарды баяндоо, алардын 

дайындалышын билүү.  
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Натурадан тартуу:  

Жөнөкөй   формадагы буюмдарды изилдө ө   ыктары, алардын 

формасын, курулушун, көлөмүн, бөлүү, рельефтүү  сүрөттү  

реалдуу буюм менен салыштыруу;  

реалдуу буюмдун мүнөздүү түрүн  рельефтүү  чагылдыруу 

максатында  өз алдынча тандай билүү  ыктары;  

тийип сезүү аркылуу буюмдун  формасын, бөлүктөрүн аныктоо 

ыктары;  

татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, жөнөкөй   

буюмдарды  формасын ийлеп -чаптоодо, графикада колдонуу.  

Тифлотехникалык приборлордо рельефтүү  сүрөттөрдү  

аткаруу.   

Декоративдик  сүрөт .   

Жөнөкөй   формадагы   оюм -чийимдерди, аткаруу ыктары;  

Жөнөкөй   декоративдик элементтерди  оюу жөнүндө түзүү 

үчүн  колдонуу;  

Темага  сүрөт  тартуу . 

Берилген темага  аппликация  аткаруу;  

Рельефтүү  сүрөттө же пластилинде берилген теманы 

чагылдыруу ыктары.    

Дене тарбия  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур окуучу  дене 

тарбия боюнча окутуунун натыйжасында сокур окуучуларда дене 

тарбиянын, кыймылдуу оюндардын  ден соолугуна, окууга,  ишти 

жакшыртууга,   маанисин, денелик гармониялуу, адеп -ахлактык 

жана коомдук өнүгүүгө  көмөгүн түшүнүүгө  үйрөнүшөт. Алардын 

дене тарбия каражаттары  аркылуу өзүн -өзү жөнгө салуу боюнча 

алгачкы көндүмдөрү калыптанат.  
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Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо, 

басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык 

сапаттары (күч, ылдамдык, чыдамкайлык, координация, 

ийкемдүүлүк, тең салмактуулук) калыптанат. Дене тарбия 

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын 

алууга жардам берет. Азиз -сокур окуучуларда  дене тарбия 

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы    калыптанат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   аймак  

Ийкемдүү   дене тарбия (АФК)  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур  окуучулар 

ден соолукка  бекемдетүүгө жана коргоого көнүгүүлөр, анын 

ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган көнүгүүлөр,    дене 

тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда  калган көрүүнү сарамжалдуу 

пайдаланууну керектиги жөнүндө билимдерди өздөштүрүшөт. 

Алардын негизги физикалык сапаттарын жакшыртууга болот,   

физикалык ыкшоолук, туура басышы жана келбети калыптанат.    

ЫФДТ  сабактары эрксиз стереотиптешкен кыймы лдарын  

коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда   дене тарбия 

каражаттарын пайдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин   

тайманбас   алып жүрүү көндүмдөрү калыптанып, денелик 

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун  эсебинен 

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу 

билимдердин, ыктардын, көндүмдөрдүн белгилүү системасын   

үйрөнөт.  

Ийкемдүү  дене тарбия (теориялык билимдер):  

• өзүнүн ден соолугун  сактоо жана өнүктүрүү  үчүн 

ийкемдүү дене тарбиянын ролун түшүнүү жөндөмү;  
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• ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөр түрлөрү жөнүндө 

билимдер, айырмалоо  жөндөмдүүлүгү;  

• жөнөкөй кыймылдуу оюндар жана алардын эрежелерин 

билүү;  

• туура дем алууну, көнүгүүлөрдү аткарууда карама - 

каршылыктардын   эске алуу жөнүндө билүү;  

• дене мүчөлөрүн жана алардын кыймыл -

жөндөмдүүлүктөрүн билүү.  

Жалпы  көнүгүүлөр:  

• көнүгүүлөрдү түрү, максаты менен айырмалоо жөндөмү;  

• көнүгүүлөрдү уюштурууну жана аткарууну  кептик -угуу-

кыймыл макулдашуу негизинде жана көзөмөлү астында 

жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;  

• окуучулардын тизилүүлөрдү жана тизилүүлөрдүн түрлөрүн 

жүзөгө ашыруу ыктарын: сапта, колоннада, айлананын 

ичинде; шеренгада түздөнүү; шеренгада жана  колоннада    

биринчи жана экинчи эсептөө; ачуу жана жабуу же өзгөртүү; 

басуу (карама-каршы  жана диоганал  боюнча) команда  

түрлөрү;  

• жалпы өнүктүрүүчү ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрү: 

ийилүү, буруу (башты, денени); Негиздери жана кол 

кыймылы; колдору менен негизги абалдар жана биргелешкен 

кыймылдар: башы жана колдору, колдору жана буттары,  

колдору жана денеси менен, олтуруу, жарты олтуруу, 

секириктер (карама - каршылыктарды эске алып), бут 

кыймылдары, жай чуркоо; туруп, отуруп, тизелеп   

көнүгүүлөрдү аткаруу;  

• буюмдар менен көнүгүүлөр (топ менен, желектер менен 

гимнастикалык таяк менен);  
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• негизги кыймылдарды калыптандыруучу көнүгүүлөр: 

чуркоо, басуу түрлөрү, секириктер, топту ыргытуулар;  

• дем алуу үчүн көнүгүүлөр: негизги, эсеп боюнча,  

кыймылдын  убакыт -мейкиндик өзгөчөлүктөрүн өзгөртүү, дем 

алууну калыбына келтирүү көнүгүүлөр;  

• жөнөкөй машыгууларды жана  оюн кыймылдарын жүргүзүү 

мүмкүнчүлүгү;  

•   кыймылдуу оюндарды уюштуруу, алардын  түрлөрүнө 

жараша өз кыймылдарын жүзөгө ашыруу,  кыймыл 

активдүүлүгүн көрсөтүү ыктары;  

• бий элементтерин аткаруу ыктары: кадам ритми менен 

кыймылдоо (музыка менен) кол чабуу менен, отуруп, 

секирип; ритмикалык кыймылдар менен: жөө басуу, чуркоо, 

биринчи абалдагы секириктер, музыка менен көнүгүүлөр  

аткаруу ыктары;  

• басуу, чуркоонун түрлөрүн жүзөгө ашыруу;  

• кыймылды жүзөгө ашыруу үчүн туура калыпты, баштапкы, 

орто, акыркы абалды кармоо ыктары;  

• дененин жана  дене бөлүктөрүн  өнүктүрүү боюнча   

кыймылдарды  аткаруу жана  жөнгө салуу ыктары;  

• кыймылдарды буйрук менен, берилген ритм жана  ыргак 

менен,  жөнгө салуу ыктары;  

• так жана ачык -кыймыл-аракет кылууга умтулуу ыктары;  

• кыймыл  мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү ыктары;  

• буйруктарды натыйжалуу аткаруу  жөндөмдүүлүктөрү;  

Дарылоо жана түзөтүүчү көнүгүүлөр:  

• дарылоо - түзөтүүчү көнүгүүлөрдүн ар кандай түрлөрү 

жөнүндө билүү;  
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• кыймылынын жана сөз макулдашуу негизинд е көнүгүүлөрдү 

аткаруу ыктары;  

• кыймылдарды так аткаруу ыктары ;  

• дем алуу машыгуулары (1 - топ окуучулары) мурду менен дем 

алуу;  эсеп менен  дем алуу; демди калыбына келтирүү 

жөнүндө;  

• жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрүн аткарууда туура  дем алуу 

ыктары;  

•  көнүгүүлөрдү дененин ар кандай абалында   аткаруу;  

• жеке булчуң топторунун күчүн жогорулатуу боюнча 

көнүгүүлөр,   муундар үчүн көнүгүүлөр: ийилүүлөр, чоң 

амплитуда менен тегерек айлануулар;  

• туура дем алуу менен ар кандай темпте үзгүлтүксүз  жөө 

басуу ыктары (велотренажёр);  

• дене келбети  жана таманды  бекемдөө үчүн көнүгүүлөр (  2 -

топтун окуучулары): статикалык (тик  түздүктө, гимнастикалык 

дубалга бетме-бет   туруп,   гимнастикалык отургучта отуруп, 

башына жүктү  кармоо менен) жана динамикалуу (басуу нун ар 

кандай түрлөрү, отуруулар, буюмдар менен көнүгүүлөр);  

• макулдашуу жана багыт алуу үчүн көнүгүүлөр: сигнал боюнча 

жылып, топ менен жеке оюн, негизги жана берилген  багытта   

кол менен кыймылдар,  оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө 

боюнча, көнүгүү аткаруудан  кийин, бир багытта, эс тартып), 

устундагы кыймылдар, топ  менен түгөйлөш оюндар;  

• көрүү милдеттерин жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрү (көрүүсү  

калган   сокур окуучулардын 3 - тобу): жарык сигналы боюнча   

кыймылдар, бири -бири менен топту тоголотуп, горизонталдуу, 

үн чыккан бута(врача-офтальмологдун сунушуна   ылайык).  

• туура калыпты кабыл алуу ыктары.  
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Коррекциялык -өнүктүрүүчү  багыттагы  көнүгүүлөр:  

• макулдашуу, туруктуулук жана шамдагай көнүгүүлөрдү 

жасоо ыктары;  

• сөз макулдашуу жана кыймыл аракет  негизинде 

көнүгүүлөрдү аткаруу жана  уюштуруу   ыктары;  

• токтоо менен басуу, чуркоо тоскоолдуктарды жоюу 

көнүгүүлөрүн аткаруу ыктары;  

•   чоң топ менен белги боюнча чектелген мейкиндигинде 

эркин кыймылдап, жупта   топ менен иш -аракет кылуу 

ыктары; егизги  жана берилген  багытта   кол менен 

кыймылдар,  оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө боюнча, 

көнүгүү аткаруудан  кийин, бир багытта, эс тартып), 

устундагы кыймылдар, топ  менен түгөйлөш оюндар;  

  • үн,  жарык сигналдары  боюнча кыймылдарды жасай 

билүү;  топ менен көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары: ыргытып, 

тоголотуп,  алдашып  (  көрүүсү  калган   сокур окуучулар 

үчүн);  

• кыймылдуу оюндарда    окшош жана оюн кыймылдарын 

аткаруу ыктары;  

•  кыймылдуу оюндарды түрүнө  жараша айырмалоо жөндөмү;  

• машыгуу учурунда   чектеме кыймылдардан арылуу ыктары.  

Дарылоо тренажёрлорунда    көнүгүүлөр  

• жөнөкөй тренажёрлордун  ар кандай дайындалышы жөнүндө 

билүү;  

• көнүгүүлөр үчүн жөнөкөй  тренажердо   баштапкы абалын   

алуу ыктары (врача -офтальмологдун сунушу менен 

жүргүзүлөт);  

• жөнөкөй тренажёрлордо көнүгүүлөрдү аткаруу  ыктары;  

• эрк сапаттарын көрсөтүү ыктары.  
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Сезүүнү  өнүктүрүү  

"Сенсордук өнүгүү" курсун изилдөө натыйжасында сокур 

окуучулар тийип сезүүнү көндүмдөрүн,  ар кандай жолдор 

менен  изилдөөнү өздөштүрүшөт. Аларда  тийип сезүү   

маданияты  калыптанып, теринин сезгичтиги  өнүгөт. Алар  

курчап турган дүйнөнүн тийип сезүү текшерүүнү ыкмаларын  

өздөштүрүшөт.   Алар булчуң -муундук сезүү жана майда 

моторикасы ( рельефтүү –чекиттик Брайл арибиндеги   

чеберчиликтин кошо алганда)    предметтик -практикалык иш -

чаралардын алкагында жана сабактан тышкаркы иш  учуруда.  

Окуучулардын  башкалар менен байланыштарды түзүүгө, 

баарлашуу көндүмдөрү, өзү жана жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө,  

айланасында жашаган адамдар  тууралуу элестөөлөрү кеңейип,   

оозеки жана кептик эмес сөз каражаттары өнүгүп, коомдук 

тажрыйбасы  байыйт.  

  Алар арасындагы «Сокур –  сокур», «сокур -көргөн»  

координаттар системасы  калыптанат.    Сокур окуучулар    өзү 

жана   өз  мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө   билимдери кеӊейет.  

Сокур окуучулар андан ары өнүгүү жана ийгиликтүү окуу 

үчүн  адам жашоосундагы калган көрүүнүн маанисин сезишет. 

Алар калган көрүүнү  окуу ишмердигинде  маалыматтарды 

алуу үчүн, кошумча канал баарлашуу  мукт аждыктарын 

канааттандыруу үчүн     пайдалана билүү керек.  

Сокур окуучулар көрүүнүн адам жашоосундагы маанисин,    

аны коргоо жана   колдоо ыкмаларын үйрөнүү,   

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык 

бузулуулары бар) азиз-сокур окуучу билимдердин, ыктардын, 

көндүмдөрдүн белгилүү системасын   үйрөнөт:  
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• тийип сезүү аркылуу  текшерүү, теринин сезгичтигин 

жогорулатуу, колдордун  майда моторикасын  өнүктүрүү  

ыкмаларына;  

• окуу ишинде, күнүмдүк жашоодо  тийип сезүү жана 

майда   кыймыл жөндөмүн пайдалануу ыктарын;  

• үнү боюнча адамдын психикалык абалын аныктай билүү;  

• баарлашуунун негизги ченемдерин жана   эрежелерин 

түшүнүү жөндөмү;  

• оозеки жана кептик эмес баарлашуу каражаттарын 

түшүнүү  жана айырмалоо жөндөмү;  

• баарлашууда   угуу, сүйлөө, кыймылдын, көрүүнүн 

(көрүүсү  калган   сокур окуучулар үчүн) ролун түшүнүү;  

• курчап турган айлана -чөйрөдө  үндөрдү айырмалоо, 

таануу байырлаштыруу,   үндү жана объектини 

(предметти)   байланыштыруу жөндөмдүүлүгү;  

• калган көрүүнү коопсуз жүрүү үчүн,  жумуш ордун 

уюштуруу  үчүн   пайдалануу боюнча тажрыйбасы;  

•   калган көрүүнү жашоодо,  окуу ишмердигинде, 

баарлашуу  муктаждыктарын канааттандыруу үчүн    

оптималдуу пайдалануу;  

• көрүүнүн чарчоосун алдын алуу, көздүн тонусун 

жакшыртуу үчүн  көнүгүүлөрдү жасоо жөндөмү;  

• көз-гигиенасын жана оптикалык коррекция каражаттары 

үчүн санитардык -гигиеналык талаптарды  сактоо 

тажрыйбасын;  

• так көрсөтмө маалыматты  алуу үчүн тифлотехникалык 

каражаттарды пайдалануу тажрыйбасы;  
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• жашоодо  суроо -талапка ээ   буюмдарды  аныктоо үчүн 

жыт сезүүнү, пайдалана билүү,   айлана -чөйрөсүндөгү 

жытты айырмалоо, ордун билүү жөндөмдүүлүгү;  

• буюмдардын жана дүйнөс объектилеринин формасын, 

өлчөмүн  жана түсүн калдык  көрүүнүн  жардамы менен 

таануу жана атын атоо жөндөмү ;  

• буюмдар  жана объекттерм арасында предметтик -

мейкиндик мамилелерди түшүнүүгө жөндөмдүүлүк; 

жөнөкөй себептик байланыштарды белгилөө.  

 

Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур окуучулар 

билим берүү уюмунда жашоонун    коомдук жана турмуштук  

чөйрөлөрү тууралуу баштапкы элестөөлөрүн калыптандыруу,  

алардын мектептеги жашоосун   жетиштүү ынгайлуу кылууга,   үй -

бүлөлүк макамын жакшыртууга, байланыш чөйрөсүнүн 

жайылышына билимдерин жана көндүмдөрүн байышына түрткү 

болот.   Окуучулар  тегерегиндеги объекттер, адамдардын  

мамилелери жөнүндө маалымат алышат,  бул аларга жашоодо өз 

ордун түзүүгө жардам берет.   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу 

билимдердин, ыктардын, көндүмдөрдүн белгилүү системасын   

үйрөнөт . 

Жеке гигиена:  

  балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, 

жеке гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;  

  коомдук жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелерин 

сактоого;  
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  кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдү ү  

тазалык  каражаттарын колдонууну;  

Кийим  жана бут кийим:  

  Кийимдерди кийим бөлүктөрүн  атоону, кийимдин оң жана 

тескери жактарын аныктоо ыктарын;  

  Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу 

ыктарын  ;  

  кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо ;  

  кийимдерин колдонуу ыктарын;   

  көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.  

Турак -жай:  

  мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгисин атоого;  

  үйгө    коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;  

  үйдү   тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;  

  тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды 

сактоо ыкмаларын  колдонууну;  

  бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;  

  сакталган анализаторлорду  коомдук -турмуштук багыт 

алууда колдонуу;  

  турмуш-тиричилик буюмдарын коопсуздук эрежелерин 

сактоо менен колдонуу.  

Тамактануу :  

  Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы 

келбети боюнча айырмалай билүү;  

  Нукура таза   тамак -ашты  айырмалай билүү;  

  жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;  
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  азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, 

мөмө-жемиштерди чыгарганды,    суюк азыктарды  

куйганды, ж.б.;  

  кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөөдө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;  

  жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак 

суу куюу;  

  таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;  

  дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.  

Транспорт :  

   транспорт каражаттарын таануу;  

    Жүргүнчү  ташуучу   транспортту  пайдалануу;  

   Жүргүнчү  ташуучу унаа  аялдамаларынын мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү боюнча  табууга ;  

   коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

 

Жүрүм-турум маданияты:  

  күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонууга 

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

  курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  ка йрылууга;  
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  театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;  

  дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап 

алууга укуктуу;  

  токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;  

  белектерди тандоону билүү  ыктарын.  

Сатуу мекемелери:  

  дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;  

  соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктарын  ;  

  дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктарын;  

  соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү ыктарын;  

  сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо ыктарын ;  

  акча банкнотторун пайдалануу сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу ыктарын;  

Мейкиндикте   багыт алуу:  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур   окуучулар 

микро жана макро мейкиндите багыт алуудагы элементардык 

ыктарды жана көндүмдөрдү өздөштүрүшөт.  

Мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн өздөштүрүү  

маанилүүлүгүн   өз алдынчалуулугун, ,  көз карандысыздыгын 

мындан ары өнүктүрүү үчүн мааниси  менен тааныш ат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу   

өз алдынча багыт алууда, ишенимдин жоктугунан жана коркуу 

сезиминен арылууга, муктаждыктар калыптанат.  

Окуучулар мейкиндикте багыт үчүн бекем сезүү 

органдарынан келген маалыматты колдонууга үйрөнү шөт; 
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тааныш жабык жана бош мейкиндикте багыт алууну 

үйрөнүшөт  .  

Окуучулар,  мейкиндикте багыт алуунун негизги 

көрүнүштөрү менен жашап жаткан жеринде, эстеликтерди 

мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн иштеп чыгуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучулар    

таякчаны колдонуунун ар түрдүү ыкмалары, методдору  жана 

техникалары  менен   таанышышат. Алар башка техникалык 

каражаттар жөнүндө баштапкы элестөөлөр, ошондой эле, "карта -

план"жана "карта жол" жөнүндөгү  баштапкы элестөөлөр 

калыптанат.  Сокур  окуучулар аларды түзүү боюнча  алгачкы 

көндүмдөргө ээ болушат. Окуучулар  сүйлөө этикеттин эрежелерин 

сактоо менен    ар кандай жагдайларда тааныш жана бейтааныш 

адамдарга жардам сурап  кайрылууну үйрөнүшөт. О шондой эле 

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу  үйрөнөт:   

  Көргөн курдаштары жана чоӊ кишилер   менен бирге 

кыймылдоодо   туура  калыпты сактоого;  

  мектептин   бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө,  тепкичтен түшүүдө 

жана чыгууда   курдаштары жана /  же чоӊ кишилер  менен 

чогуу кыймылдаганды;  

  таякты пайдаланып бөтөн  мейкиндикте   аны коштоп жүргөн 

адам  менен жол жүргөндү;  

  тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан  жардам 

сурап кайрылуу;  

  мектеп  класстарынан, мектеп имаратынан  таяк менен 

жүргөндү . 

Сакталган  анализаторлорду өнүктүрүү:  
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o  күнүмдүк турмушта зарыл болгон объектилерди жана 

окутуу-машыктыруу ишин жакшы так макулдашылган 

кыймылдарды жасоого жөндөмдүүлүк;  

o  мейкиндиктеги үндөрдү таануу жана байырлаштыруу; 

жандуу жана жансыз жаратылыштын, адамдардын үнүн  

айырмалоо жөндөмү;  

o  үн  булагынын аралыгын, багытын баалоо жөндөмү;  

o  мүнөздүү   жыттар менен   айланасындагы объекттерди 

таануу жөндөмдүүлүгү;  

o  калган көрүүнүн  жардамы менен   курчап турган 

объекттердин сөлөкөттөрүн таануу  жөндөмдүүлүгү.  

Микромейкиндикте  багыт алууну өнүктүрүү:  

o   "өзү жөнүндө"эркин багыт  алуу жөндөмү;  

o    Микромейкиндикте  багыт алуу жөндөмдүүлүгү - стөлдө 

- Брайл приборунда, алиппеде,   Брайл бөгөттөөлөрүндө 

(алты чекит бөлүгү);  

o  алфавит катарында,   тилкесинде багыт алуу жөндө мү;  

o    "Ориентир" түзмөктө багыт алуу жөндөмү.  

Предметтик  жана мейкиндик элестөөлөрүн түзүү:  

o   тааныш тегерек объекттерин, таануу жөндөмү;  

o    мектептин айланасындагы   объекттерди таануу жана 

алардын мейкиндикте жайгашуусун аныктай билүүнү.  

Жабык  жана бош   мейкиндикте багыт алууну  окутуу, 

топографиялык элестөөлөрүн калыптандыруу:  

o   бир тааныш чакан тиркелген мейкиндикте өзүн багыт 

алууга жөндөмдүүлүк;  

o  мектепке жана мектеп аянтында   өзү багыт алууга 

жөндөмдүү.  
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Буюмдарды  таануу    жүрүшүндө   дененин туура 

абалын жана жандоону түзүү :  

o   окуу, жазуу,  горизонталдык тегиздикте буюмдарды 

изилдөөдө парта, стол, креслодо отурганда,   туура 

калыпты алып жүрүүгө жөндөмдүүлүк;  

o   тоскоолдуктарды табуу жана алардан  өтүү, окуучунун 

өсүшүнөн жогору же төмөн  буюмдарды тек шерүү, 

транспорттон чыгуу жана кире беришинде денесин туура 

калыпта алып жүрүүгө жөндөмдүүлүк;  

o  түшүп кеткен  буюмду издеп жатканда туура калыпты 

кабыл алуу жөндөмүн.  

Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу:  

  Көргөн курдаштары жана чоӊ кишилер   менен бирге 

кыймылдоодо   туура  калыпты сактоого;  

  мектептин   бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө,  тепкичтен түшүүдө 

жана чыгууда   курдаштары жана /  же чоӊ кишилер  менен 

чогуу кыймылдаганды;  

  таякты пайдаланып бөтөн  мейкиндикте   аны коштоп жүргөн 

адам  менен жол жүргөндү;  

  мектеп  класстарынан, мектеп имаратынан  таяк менен 

жүргөндү;  

  тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан  жардам 

сурап кайрылуу.  

Таякчаны жана башка тифлотехникалык 

каражаттарды колдонууга үйрөнүү:  

o  мектеп аянтында, мектеп имаратында таякчаны колдонуу 

мүмкүнчүлүгү;  

o  тепкичке чыкканда жана түшкөндө таякчаны колдонуу 

ыктары.  
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4.1.3. Инклюзивдик билим берүү  идеялары менен 

иштеген мектептин акыл-эсинде жеӊил артта калуусу 

бар   азиз-  сокур окуучулардын  башталгыч билим берүү  

боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген 

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур 

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү жолдорун 

аныктоодо   төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:  

  1) өнүгүүүнүн  жекече  жана типологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө жана сокур окуучулардын атайын билим алуу 

муктаждыктарына жараша   баалоону  чектөө;  

  2) сокур окуучулардын психикалык жана коомдук 

өнүгүүсүн, жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүндөгү  өзгөрүүлөрдү 

изилдөө менен, жетишкендиктериндеги динамикасына баа 

берүү;  

  3) сокур окуучулар  үчүн  БББ ЖББЫБПтын мазмунунун 

өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо  

өлчөө  параметрлерди, критерийлерди  жана инструменттердин 

биримдиги   калыс баалоону камсыз кыла алат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

окуучулардын      жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө 

билим берүү иштеринин натыйжалар ына комплекстүү мамиле  

кылуу, баа берүү үчүн   үч топтогу күтүлгөн натыйжаларга 

жетүүгө  жол берет  :  жеке, метапредметтик жана предметтик.  

Азиз-сокур баланын күчтүү жагы болуп саналган 

предметтер боюнча сабакта  ийгилик   жагдайын түзүү зарыл, 

бул   балдар   кээде ага жардам сурап кайрылуусуна жол т үзөт .  



1053 
 

Башка сөз менен айтканда, мугалимдер сабакта окуучулар  

атайын билим алуу муктаждыктары бар балага гана берип 

эмес, ал бала  башкаларга жардам  бергендей кылып,     ар бир 

бала  сабакка активдүү  катыша алгандай куруу керек.   

Ошентип, сокур бала өзүн  зарыл жана пайдалуу сезүүгө 

жөндөмдүү болот.  Жеке  жетишкендиктерин баалоо 

мониторинг жүргүзүү учурунда  жүзөгө ашырылышы мүмкүн, 

баа берүүнүн  мазмуну инклюзивдик билим берүүнүн   негизги  

принциптерин,  окуучулардын акыл-эс жана денелик 

өзгөчөлүктөрүн ,  жекече атайын билим берүү керектөөлөрүн 

эске алуу менен билим берүү уюму  тарабынан аныкталат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерин баалоо сокур окуучулардын өзүнчө  

предметтер боюнча, коррекциялык-өнүктүрүү   аймактын  

курстары боюнча   пландаштырылган натыйжаларга   жетишүү 

болуп саналат.  

Окуу предметтерин өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик 

жыйынтыктарды баалоо системасы,  сокур окуучулардын  

билим алуу жетишкендиктеринин динамикасын баалоону 

камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү  баалоо 

менен предметтик мазмунду    өздөштүрүү  денгээлин   

баалоону камтыйт.  

  Окуу  сабактарын өздөштүрүү  менен байланышкан 

предметтик натыйжаларга баа берүү объектиси , андан ары 

күнүмдүк жашоо шартка көнүү боюнча окуучулардын  окуу-

таанып билүү, окуу-практикалык маселелерди чечүү 

жөндөмдүүлүгү болуп саналат.  
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 Жыйынтыктоо баалоо  сабактагы кыймылдарды  

ийгиликтүү өздөштүрүүсүн  контролдоо менен чектелет.  

 Баалоо  программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  1) стандарттын мазмунунда көрсөтүлгөн  

жыйынтыктардын толук тизмеси баалоо критерийлери катары 

кызмат кылат. Ошол  белгиленген   натыйжалардын тизмеси 

билим берүү  уюму тарабынан  өз алдынча кеӊейтилиши 

мүмкүн;  

  2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөрүн   жана баалоо 

көрсөткүчтөрүнүн   тизмесин.  

Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин 

баалоо   толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрдүн) пикирин эске алуу керек,  анткени баалоонун 

маанилүү параметри окуучулардын ар кандай  коомдук 

чөйрөлөрдө (мектеп, үй -бүлө), күндөлүк турмушунда, өз 

даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүсү болуп  саналат.  

Жыйынтык  баага предметтер боюнча  натыйжалар 

чыгарылат, алар  билим берүүнүн  кийинки  баскычка  өтүү  

мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат.   

түзөтүү- өнүктүрүүчү  аймактын курстардын мазмунун  

өздөштүрүү  менен байланышкан  жыйынтыктар Стандарттын 

талаптарына ылайык акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок 

окуучунун жеке делосуна "укту" деген жазуу түрүндө 

чагылдырылат.  

Окуучуга  карата   баалоо 2022-жылы анын аккредиттөөнүн 

жүрүшүндө, о.э.  педагогикалык  кадрларды аттестациялоонун 

чегинде жүзөгө ашырылат.  

 Бул окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди  баалоо жүрүшүндө   
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ПМПКлардын мониторинг изилдөө  жана мүнөздөмөлөрү 

натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн күтүлүүчү 

натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү жыйынтыгына 

негизделген.  

4.2. Мазмундуу  бөлүм  

4.2.1. Инклюзивдик  билим берүү шартында сокур 

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин 

(ЖОИ)  калыптандыруу программасы.  

Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн,  

сокур окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна, сокур 

окуучулардын  таанып билүү жана билим берүү максатарын  

өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.  

ЖОИ программасы сокур окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, 

таанып-билүүчүлүк жана коммуникативдик иш -аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.   

Инсандык  жалпы окуу    иш-аракеттерине  төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алуу;  

 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  
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 мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомд ук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо: калган көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) 

орнотуу, аны  реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда 

ишке ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  

 

Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш -аракеттери төмөнкү  көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  
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 коюлган тапшырмалар    боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  

 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен 

көрсөтүлгөн:  

 окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн  (рельефтүү -чекиттик Брайл арибин пайдалануунун 

негизинде) окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  
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 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты рельефтүү -

чекиттик Брайл арибин колдонуп, үн жаздыруу, жалпак жазуу  

аркылуу  жазышат, анын ичинде  МКТ инструменттерин 

колдонуу;  

  маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

  көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операциялард ы 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү ;  

  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер төмөнкү  көндүмдөр 

менен көрсөтүлгөн:  

 Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл 

болгон каражаттарды  туура колдонуу,  монологдук айтып 
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берүүнү колдоонуу  менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын 

жана аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдонуу аркылуу 

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү ;   

 ар түрдүү  ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн 

кызматташуу позициясына умтулуу;  

 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

 маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо;  

  монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу каражаттарын    

туура колдонуу,   баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;  

  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну 

билүү;  

  шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес 

каражаттарды колдонуу.  

  жалпы окуу  иш-аракеттерин калыптандыруу, сокур 

окуучулардын жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, 

таанып билүүсүнүн өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз 

кылуучу, сабактан тышкаркы иш -чараларда  жана сабактарда,  

коррекциялык- өнүктүрүүчүү  аймактын   курстарын да   ишке 

ашырылат.  

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу  "Кыргыз / орус тили", "Адабий окуу", 

"Математика", "Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)", 

"Технология (эмгек)" "Көркөм искусство "," Музыка "," Дене 

тарбия " сыяктуу окуу сабактарында жана  коррекциялык -

өнүктүрүүчү аймактардын "Адаптивдүү дене тарбия жана 

ритмика"," калган көрүүнүн  жана көрүп кабыл алуунун 
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коопсуздугу,  жана аны  өнүктүрүү ", "Социалдык -турмуштук багыт 

алуу",  "Мейкиндикте багыт алуу"  курстарында  ишке ашырылат.  

Жалпы (универсалдык)   иш -аракеттер  төмөнкү  окуу 

предметтердин алкагында калыптандырылат:  

"Кыргыз /  орус тили":  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;  

  символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты 

тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;  

  билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;  

  окуу иш-аракеттерин алгоритмизациялоо;  

  ой-жүгүртүүнүн логикалык тизмегин түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү сүйлөө;  

  моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) жана 

моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

  жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу.  

" Окуу":  

  окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;  

  сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур  окуучулардын, 

"Мен-образын" түшүнүүнү;  
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  окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын тагдырына 

көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   багыт  алуусун   

калыптандыруу;  

  адабий чыгармалардын каармандарын  сезимдик натыйжалуу 

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу   негизинде 

өзүн-өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;  

  жаратылышты  сүйүү сезими;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун  жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;  

  дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун 

негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп 

чыгуу;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;  

  окуялардын сүрөттөрүн    жана каармандардын иш - 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө 

(кайра түзүү);  

  баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен, аудио -визуалдык 

каражаттарын пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү 

жана көркөм куруу;  

  окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү;  

  олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий 

чыгарманын планын куруу;  

  билимдерди  түзүмдөштүрүү;  

  өз  оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;  

  көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;  
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  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);  

  "көргөн - көрбөгөн" системасынын координаттарында 

өнөктөштөр менен кызматташуу;  

"Математика":  

  математикалык маселелерди чечүүдө  кадамдарын   

уюштуруу;  

  коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш-аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  

  маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды  

жана натыйжасын    айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  

  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация 

(мис, объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  

  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика  сабактарында   "сокур -сокур", "көргөн - 

көрбөгөн"   системасынын координаттарында 

математикалык жана практикалык маселелерди чечүүдө, 

мисалы дүкөндөн эсептөө сыяктуу,  өнөктөштөр менен 

иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке ашырууда  математикалык 

кепти  аң-сезимдүү пайдаланышат.  
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"Табият таануу ":  

    өз  өлкөсү, шаары үчүн сүйүү сезүү;  

  экологиялык маданиятты калыптандыруу: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу, өз ишмердүүлүгүндө 

экологиялык, жаратылышты коргоо жана сарамжалдуу 

пайдалануу, саламат жүрүм -турум нормаларын колдонуу;   

  негизги адеп-ахлактык нормаларды жана башка адамдарга, 

коомдук топтор жана жамааттар арасындагы   мамилелеринин 

эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн 

бузулууларына)реалдуу  иш -аракеттерди жасоо  жана жүрүм - 

турумунда   аны ишке ашыруу;  

  белги-символдук каражаттарды   пайдалануу, анын ичинде 

даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө же 

объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;  

  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин  ышкы 

белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин негизинде 

салыштыруу, сериация жана  аналитикалык жана синтетикалык 

ишин жүзөгө ашыруу;  

  сакталган  көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү  жана   издөө-

багыт алуу ролун шайкеш пайдалануу;  

  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш пайдалануу;  

  курчап турган дүйнөнү таануууда - "сокур-сокур","көргөн - 

көрбөгөн"    координаттар системасында боюнча өнөктөштөр 

менен иштөө жөндөмү;  
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  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     тиешелүү кеп 

каражаттарын  колдонуу, монолог кебин түзүү,  кептин диалог  

формасына ээ болуу;  

  өз  иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну уюштуруу 

үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

 

"Көркөм искусство. Тифлографика":  

  көркөм иш жыйынтыгына окутуу жана таанып  билүү 

кызыкчылыгы;  

  окуу маселесин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүү;  

  окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгүндө дүйнөнүн 

табигый жана коомдук -маданий   объекттери    менен 

кубулуштарын моделдештирүү жана алмаштыруу;  

  максатына жана аны чечүү үчүн шарттарына ылайык, алардын 

иш-аракеттеринин уюштуруу;  

  жетишкендиктерин жетиштүү түшүнүү, көркөм жана 

жемиштүү иш-  натыйжасын баалоого жөндөмдүүлүгү;  

  суроо берүү жөндөмдүүлүгү (таанып билүү, тактоо, 

коммуникативдик мүнөздөгү );  

  билим мейкиндигин өнүктүрүү, кеңейтүү; жемиштүү иш -

чараларды ишке ашырууга  сезүү көндүмдөрдү, толуктоочу 

ыкмаларды  туура колдонуу;  

  чыгармачылык жана изилдөө мүнөзүндөгү маселелерди 

чыгаруу  ыкмаларын камсыз кылуу;  

  көркөм иштин түрлөрү боюнча тажрыйбасын кеңейтүү;  

  көркөм ишмердүүлүктө     "көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" 

системасынын координаттарында өнөктөштөр менен иштей 

билүү;  
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  зарыл практикалык жардамды туура талап кылууга жана 

алууга жөндөмдүүлүк.  

"Дене тарбия":  

  ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү 

үчүн дене тарбия маанисин  баштапкы  түшүнүктөргө ээ 

болуу;  

  кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча тажрыйбаны   

өздөштүрүүгө ;  

  кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн -өзү кабыл алуу, дене 

тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо жөндөмдүүлүгү;  

  дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;  

  машыгуу учурунда иш -аракеттерди көрсөтүлгөн ырааттуулукта 

кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;  

  машыгуу учурунда кыйынчылыктарга туруштук берүүгө 

түрткү иштеп чыгуу;  

  өз  жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн 

жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;  

  физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын 

ала билүүнү;  

  физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга 

жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;  

  кыймылга   жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып  кирүү жөндөмү;  
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  өзгөрүүсүз  анализаторлорду ыктыярдуу кыймыл -аткарууда 

пайдаланууга;  

  ишмердүүлүк    ыкмасын  жана ишинин натыйжасын  

айырмалай билүү жөндөмүнө;  

  дени сак жана коопсуз жашоону жөндөө, саламаттыкты 

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо 

эрежелерин өздөштүрүү;  

  кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти 

пайдалануу;  

  машыгуу учурунда  "көргөн - көрбөгөн",  "сокур - сокур "  

координаттар системасында улуу адамдар жана курд аштары 

менен өз ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;   

  дене тарбия  сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактын алкагында төмөнкү  жалпы 

(универсалдык)   иш-аракеттер    калыптандырылат:  

 "Ийкемдүү дене тарбия":  

  көнүгүүлөрдү аткарууда сакталган анализаторлорду 

физикалык пассивдүүлүктө, стереотиптүү кыймылдарды 

коррекциялоодо   калыптанып жигердүү пайдаланууга;  

  ийкемдүү дене тарбия, түрткү берүүчү иш  менен камсыз кылуу 

максатында ортосунда тыгыз байланыш түзүү, ден соолугун 

бекемдөө жана сактоо үчүн түзөтүүчү дене тарбия 

көнүгүүлөрдүн маанилүүлүгүн түшүнүү;  
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  ийгиликке жетүүнүн мотивациясын өнүктүрүү, физикалык 

өнүгүүдөгү   жана кыймыл сферасындагы  бузулуулардан   

арылууга даярдыгын иштеп чыгуу;  

  өздөштүрүлгөн  кыймылдарынын туура аткарылышын 

контролдоо;  

  машыгуу учурунда кыймылдарга  туура баа берүү жөндөмү;  

  кыйынчылыктарды жоюуга жана кыймыл -аракеттерди жасоо 

үчүн күч  жана энергия муштап, күч топтоо өзүн  жөнгө  салуу 

жөндөмү катары;  

  кыймыл органдардын жана алардын функциялары, кыймыл -

аракеттеринин мазмунуна, мүнөзүнө жараша өзгөчөлөнүү жана 

баа берүү боюнча аналитикалык жана синтетикалык 

көндүмдөр;  

  кыймыл-аракеттердин этабын, алардын макулдашуусу;  

  түзөтүүчү көнүгүүлөрдүн жана натыйжалуу ишке ашыруу үчүн 

негиз болуп мейкиндик багыт ыкмаларын иштеп чыгуу;  

"Сенсордук  өнүктүрүү":  

  аныктоо белгилерин  бөлүү үчүн  обьекттердин анализин 

колдонуу жөндөмү (түс, көлөмү, түзүлүшү);   

      көрүү кыймылдык координацияны   өнүктүрүү;  

  сезүү иш-аракеттерди кылууга муктаждыкты  өнүктүрүү,   

сезүү аркылуу таанып билүүнүн ар кандай жолдорун окуу  

максаттарына  тиешелүү   пайдалануу;  

  көрүп кабыл алууну таанып билүүнүн процесси    катары   

өнүктүрүү ;  

  перцептивдүү  иш -аракеттин  тапшырманын жыйынтык 

талаптарына ылайык келүүсүнө жараша туура баа берүү;  
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  таанып билүү   максатын  өз алдынча тандап алуу  жана көрүп 

кабыл алуу шартында билдирүү;  

  ишмердүүлүктө    натыйжаларга жетишүү үчүн толуктоочу 

жолу катары көрүү кыймылдарын ыраттул угун жөнгө салуу;  

  аныктоо белгилерин бөлүп көрсөтүү үчүн объектилерди  

талдоо (түс, көлөмү, өлчөмү, курамы);  

  көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү   жана  издөө -багыт 

алуу ролун    шайкеш пайдалануу;  

  көрүү- кыймылдык   макулдашууну өнүктүрүү;  

  имейкиндикте багыт алууда  калган көрүүнү пайдалануу;  

  "көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында  калган көрүүнү колдонуу аркылуу 

өнөктөштөр менен иштей билүү;  

"Коомдук-турмуштук  багыт алуу":  

  көз карандысыздык үчүн коомдук -керектөө багыт алуунун 

ыкмаларын өздөштүрүү  маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук-турмуштук  көз карандысыздыгына багыт алуу;  

  улуу адамдар жана курдаштардын баалоосунда  багыт алуу,  

ишмердүүлүктүн турмуштук,  баарлашуу сфераларында 

ийгилигин/ ийгиликсиздигинин  себептерин түшүнүү;  

  курчап турган объектилер жана  алар менен иш -аракеттер 

жөнүндө конкреттүү түшүнүктөргө  ээ болуу;  

  коомдук-турмуштук  багыт алуу боюнча окутуу жана таанып 

билүү кызыкчылыгын иштеп чыгуу;  

  коомдук-турмуштук  багыт алууда натыйжаларга жетишүү 

үчүн    толуктоочу жол  катары иш -аракеттерди 

алгоритмдештирүүнү  пайдалануу;  



1069 
 

  конкреттүү шарттарга жараша коомдук -тиричилик 

маселелерин чечүү үчүн кыйла натыйжалуу жолдорду  тандап 

алуу;  

  коомдук-турмуштук  багыт алуу үчүн аналитикалык -

синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу (салыштыруу, талдоо, 

маанилүү белгилерин  тандап алуу, классификация жана 

алардын синтези)   үчүн негиздерди жана критерийлерди  

тандоо;  

  коомдук-турмуштук  багыт алууда практикалык көндүмдөрүн 

жана адаттарды өздөштүрүү  үчүн сакталган  анализаторлорду 

пайдалануу;  

  коомдук-турмуштук  багыт алуу окутуу процессинде 

салыштыруу, талдоо, курчаган объектилери (буюмдарды) 

топтоону өздөштүрүү;  

  биргелешкен өндүрүштүк иш -аракеттерин уюштуруу аркылуу 

сокур окуучулардын оозеки ыйгарымдарын өнүктүрүү;  

  каалаган натыйжага жетишүү  үчүн мурда өздөштүргөн иш -

аракеттерге  зарыл болгон өзгөртүүлөрдү  киргизүү 

жөндөмдүүлүгү;  

  биргелешкен коомдук -турмуштук   иш жүрүшүндө көркөм 

чыгармачылык жана иштиктүү иштин негизинде эстетикалык 

идеяларды жана критерийлерди өнүктүрүү;  

  коомдук –турмуштук жагдайларда оозеки жана жазуу түрүндө  

кептик  пикир куруу;  

  "көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында курдаштары   жана улуу кишилер 

биргелешкен үзүрлүү ишинде   иштей билүү;  
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  коомдук-турмуштук  багыт алуу процессинде  баарлашуунун 

вербалдык жана вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, 

түшүнүү жана чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

 "Мейкиндикте багыт алуу":  

  сакталган  анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында 

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө 

пайдаланууну;  

  курчаган буюмдар  жана алар менен иш - аракет кылуу 

жөнүндө мейкиндик элестөөлөрүн өздөштүрүү;  

  мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү 

кызыкчылыктарын иштеп чыгуу;  

  мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  таанып билүү  максаттарын өз алдынча тандап алуу  жана 

бөлүү;  

  мейкиндикте багыт алууда жыйынтыктарга жетишүү үчүн  

толуктоочу  жол  катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү;  

  конкреттүү шарттарга жараша, мейкиндикте багыт алуу 

боюнча маселелерди чечүү үчүн натыйжалуу жолдорун өз 

алдынча тандап алуу;  

  мейкиндикте багыт алууну  өздөштүрүү  учурунда    

аналитикалык-синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу 

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин  тандап алуу, 

классификация жана алардын синтези);  

  "көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер    менен 

иштей билүү жөндөмүнө ээ болуу;  
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  мейкиндикте багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

4.2.2. Инклюзивдик билим берүү идеясында иштеген 

мектептердин  окуу сабактарынын жана  коррекциялык -

өнүктүрүүчү аймактын курстарынын программасы.  

   Программа   болжолдуу мүнөздө  болот жана жана 

мугалимдердин окуу программаларын даярдоодо   мүмкүн болгон 

шилтеме болуп саналат.    

 Кыргыз /  орус тили:  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу.  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

  Окуу.   

Үн   чыгарып окуу .   Л. Брайль чекиттик арибин колдонуу.  

Муундук  окуудан сөздөрдү түшүнүп  туура  окууга   өтүү. 

Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине ылайык 

ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  Сөздөрдү, сөз айкаштарын, 

сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди түшүнүп  окуу. Тыныш  

белгилерине ылайык басым жана тыным менен окуу.  

Ичинен окуу .  Окуу  текстин түшүнүү.  

Тексттердин түрлөрү менен иштөө. Тексттердин түрлөрү 

жөнүндө жалпы элестер: окуу жана көркөм. Тексттин  
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өзгөчөлүктөрү. Текстте колдонулган сөздөрдү жана сөз айкаштарын 

түшүнүү. Текстти  сүйлөмдөрдөн   айырмалай көндүмдөрүн иш 

жүзүндө иштеп чыгуу. өз алдынча  теманы, аныктоо, негизги 

маселе, тексттин түзүмү;   ичинен маанилүү бөлүктөрүн тексттен 

бөлүү. Жамааттык талкуулоого катышуу: суроолорго жооп бере 

билүү, тема боюнча, жолдошторунун сөздөрдөн уга текстти менен 

маектешүүнүн жүрүшүндө жооп толуктоо.   Текстти   план  менен 

же анын бир бөлүгүн,     негизги сөздөр боюнча айтып берүү.  

 Окуу  милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун 

практикалык өздөштүрүү  (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).  Окуу  

жана күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин 

өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, 

суроо-талап менен кайрылуу).  

Жазуу .   Колдордун  эркин кыймылдарын жана манжалардын  

моторикасын өнүктүрүү.   Такта  мейкиндигинде жана баракта   

багыт алуу ыктарын өнүктүрүү. Айтылышы менен жазылышы 

карама-каршы келбеген  сөз жана сүйлөмдөрдү  айтуу менен жазуу.    

Сөздөр жана сүйлөмдөр. Сөздү  талдоо үчүн материал, изилдөөнүн 

объектиси катары кабыл алуу. .    Белгилүү  эрежелер боюнча   угуп, 

окуп көчүрүп жазуу. Сөздүн  маанисине көз салуу. Сөз  жана 

сүйлөм  ортосундагы айырма. Сүйлөм   менен иштөө: сөздөрдү 

тандап,   тартибин өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.  Берилген 

интонация менен  сүйлөмдү куруу.    

 Математика  

Пропедевтика.  

Буюмдардын  касиеттери  
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Кээ  бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү 

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол 

жакта) жана башкалар.  

Салыштыруу   

Эки  буюмду салыштыруу, катар сабактар.  

Көлөмү, аянты менен салыштыруу ири, чоң, кичине, 

ошончолук көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол 

эле баллга. өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу: 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке); 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, жоон, ичке);  бирдей, 

узундугуна барабар (туурасы, бийиктиги, тереңдик, туурасы); 

бирдей, бир түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, бийиктиги 

тереңдик жана туурасы). узундугу үч же төрт заттар менен 

салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туурасы ); Мындан ары, 

кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, жоон); узун, кыска 

(кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке).  

Массасы боюнча  эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор, 

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, мисалы, 

тартылуу күчү сыяктуу эле, анткени, анын (салмагы) (бирдей, бир 

түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт заттар менен 

салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ жеӊил;  

Заттар  жана алардын компоненттеринин саны, предметин 

салыштыруу. эки же үч тийиш калкты салыштыруу. Сөз: канчалык 

көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле суммасы, бир аз, бир, бир, эч ким.  
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Кичинекей тийиш калктын бир -бир, алар же алардын 

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу: көп, 

аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.  

Объектилердин мейкиндикте,  түздүктө абалы.  

  Объектилердин  мейкиндикте,  түздүктө абалы боюнча бири -

бирине   окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол, 

жогорку, төмөнкү, жогоруда, төмөндө, алыс, жакын, боюнча, 

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, менен, жана, алдында, 

артында, жогоруда, төмөндө, ортосунда, өз ара борборунда, 

алдында.  

Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто 

(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол 

эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үстүн кү оң, сол, 

төмөнкү оң, сол бурчунда.  

Бирдиктер  жана алардын катышы  

Убакыт  бирдиги - сутка.  Сутка: эртең менен, түштөн кийин, 

кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, убагында, 

узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.  

Курагы  боюнча салыштыруу: жаштар, карылар, жаш, же 

болбосо улуу.  

Геометриялык  материал  

Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб, 

жыгач.  

Сандар  жана көлөмдөр. Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана 
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разряддар. Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу. Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби, салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);    көлөм бирдиги  (литр), 

убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири, 

төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.   Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Сандык туюн тма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   арифметикалык 

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу 

жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  көбөйтүү).  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага көп 
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(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар сан ы, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.  Мейкиндик мамилелер.  

 Геометриялык фигуралар .   Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол, 

ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга 

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  параллелепипед, 

пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө .   Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө.  Эсеп, көлөмдү өлчөө менен 

байланышкан маалыматтарды  чогултуу жана берүү, алынган 

маалыматты  турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана 

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана», 

«жок», «эгер .. .  анда .. .», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар бири», 

«баардыгы»,«кээ бири»). Передметтердин, сандардын, 
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геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу, 

түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны окуу жана толтуруу  

Табият таануу.  

Адам жана жаратылыш  

   Жаратылыш  бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн 

эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз 

жана жандуу жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Ж аратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.    

Бардык  табигый   объекттер  заттардан турат.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер,  

суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар. 

Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй практикалык иштер. 

Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер 

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета, 

Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус 

Жердин модели катары. Географиялык карта жана план. 

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана 

картада жайгашуусу.  

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 
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алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 

шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн 

жана тоолордун  картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары  

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу  
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(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси .   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык -

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын тамактануу 

өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй 

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын 

ролу. Жапайы  жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй 

жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, алардын 

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) бир имдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 
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ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын иши н 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү, 

сыйлоо.       

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 
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жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук-маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 
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өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары. Тууган жерине 

тарыхынын маанилүү окуялары.  

Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  

Мектеп окуучусунун   күн тартиби,    эмгек жана эс алуу 

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,  таза абадагы оюн ден 

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн  жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын 

номерлери.  Жеӊил  жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө 

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын  ар кайсы мезгилинде 

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт  

коопсуздугунун  эрежелери, газ, электр энергиясын, сууну 

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  

  Көркөм искусство жана тифлографика  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары . 

   Сокур  окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.  

Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш   үчүн 

мааниси.   Сокурлар  үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского, 

Н.В.Клушиной,    «Школьник»  ж.б. приборлор.). Куралдар жана 

чийүү үчүн приборлор. Рельефтүү сүрөттөрдү жүргүзүү үчүн 

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар    

менен иштөөнүн коопсуздук чаралары. Прибордо багыт алуу.  

Куралдар  жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирдей 

бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линия ларды чийүү ыкмалары. 
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Сүрөт  тартуу ыкмалары.   кагазда, пластикалык массада, тасмада 

иштөө   техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.  

Сүрөттөрдү окууда  мейкиндикте багыт алуунун  башталгыч 

түшүнүктөрү (сол-оӊ, жогорку төмөнкү, ортоңку) менен 

таныштыруу.   сүрөттөлгөн  объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска, 

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм  түшүнүгү. 

Заттарды түзүлүшү, өлчөмү, көлөмү, мейкиндиктеги   абалы  

боюнча  салыштыруу,   рельефтүү сүрөтү менен   байланыштыруу.  

Формасы жөнөкөй геометриялык эталондорго жакын 

буюмдарды    окуу. Геометриялык формалардын   айкалышын 

камтыган буюмдарды окуу. Татаал  формадагы буюмдарды окуу. Ар 

кандай татаалдык деӊгээлдеги сүрөттөрдү тартуу ыкмалары. 

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.   

Даяр  формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды 

аткаруу.   айкелчилик  көндүмдөрүн өздөштүрүү.   Пластилинден  

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.  

Натурадан тартуу.  

Сызыктардын  ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,  

тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана).  Сызык аркылуу 

буюмдун формасын  өткөрүү. Контур түшүнүгү.  Контур 

түшүнүктөрдү калыптандыруу. (Приборлор:  Н.В.Клушинанын, 

«Школьник», «Графика»). Кесиндини  бирдей бөлүктөргө 

бөлүштүрүү. Тик  бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын 

катышы.  

Предметтин  сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Предметтик  дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен   

мейкиндикте  аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи. 
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Окшоштуктар жана  ортосундагы айырмачылык. Мүнөздүү  

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый  формалар.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде  

болгон буюмдарды натурасынан тартуу.  Трафареттерди  колдонуу, 

даяр элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. 

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тарт ылышы менен 

салыштыруу.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (оюнчук)  негизде  болгон 

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар  бир элементтин обочолонтуу 

жана белгилөө.  

Кубиктерден куруу, трафареттерди  колдонуу, даяр 

элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. Предметтин 

сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу.  Өсүмдүк 

формаларын  натурасынан тартуу.  

  Изилдөө алгоритмдери. Структурасынын анализи, 

салыштыруу.  Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү   жана 

рельефтүү тартылышы менен окуу.   Аппликаци яларды  жасоо,  

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.  

Жаныбарлардын  сүрөтүн натурасынан тартуу. 

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.   

Түзүлүшүнүн анализи, салыштыруу. Мүнөздүү белгилери.  

Буюмдун  рельефтүү тартылышын     окуу жана  натурасы менен 

байланыштыруу. Аппликацияларды  жасоо,  ийлеп -чаптоо, буюмдун 

рельефтүү сүрөтүн тартуу.   

Декоративдик  сүрөт.   

Кыргыз оюм-чийимдери, анын дайындалышы,   жана  

турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.  
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Оюнун тийип сезүү   аркылуу кабыл  алуу. Оюнун курулушун  

анализи. Жасалгалоо  түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек, 

ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.  Көркөм  өнөр жана кол 

өнөрчүлүктө   ыргактын ролу.  

  Жөнөкөй  оюну  сапта  даяр формалардан аткаруу.   Өсүмдүк 

оюларын  трафаретти    колдонуу аркылуу жабык үлгү 

жасалгаларын аткаруу.  

Пластикалык  материалдардан  ар кандай темаларга  

изилденген оюулардан  жасалгаларды аткаруу.    Декоративдик - 

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалануу.  

Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар 

кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.).  Көркөм    образын  

түзүү үчүн ар кандай  материалдар менен иштөөнүн  башталгыч 

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу, 

кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).  

Көркөм  долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн 

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

 Материалдарды кол менен кайра иштетүү технологиясы. 

Көркөм  сапаттын  элементтери.  

Материалдар жөнүндө жалпы түшүнүк, алардын келип чыгышы. 

көрүү, тийүү элес негизинде изилдөө материалдары жана 

өзгөрүүсүз талдагычтары.  

Ишти  аткаруу үчүн материалдарды даярдоо. Материалдарды 

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын    структуралык өзгөчөлүк төрү 

боюнча материалдарды тандоо,   мугалимдин жардамы менен 

продукт багытына жараша кайра иштетүү материалдарды 

пайдалануунун тиешелүү ыкмалары, пайдалануу.  
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Материалдарды  иштетүү  үчүн     (колдонулуп жаткан куралдардын 

аттарын билим, масштабы, пайдалануу шарттары) үчүн аспаптар 

жана жабдуулар, аларды сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу 

үчүн ыкмаларын ишке ашыруу. куралдар менен иштеген коопсуздук 

чаралары.  

материалды   кол менен иштетүү үчүн негизги  технологиялык  

операцияларды атоо жана аткаруу: эсептө ө  бөлүктөрүн (үлгү 

шаблон үчүн, шаблондор, Брайл сызык менен полигон, компас), 

тандоо ден (жашына, кайчы менен кесип) бөлүгүн түзүүдө (ийилип, 

кабатталып, ж.б.),  жамаат продукт (желим, жип, зым, сай жана 

башка бирикмелер), даяр продукт же алардын бир бөлүг ү  

(аппликация ж.б.).  Кыргызстандын ар кайсы элдеринин (жашылча, 

геометриялык жана башка жасалгалар)   оюу -мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык аткарылышы.  

Жөнөкөй практикалык маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй өлчөө 

жана курулуштарды пайдалануу. Белгилүү  бир ишти -контролдоо 

жана акыркы продуктысы (мугалимдердин жардамы менен).  

Куруу  жана моделдештирүү  

Кандайдыр  бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор 

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана 

башкалар.). Продукт, өндүрүмдүн чоо -жайы (жалпы). Продукт  

долбоор жөнүндө түшүнүк. Түрлөрү жана байланыштыруучу 

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга  негизги талаптар (дал келген 

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).  

Долбоорлоо  жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды 

моделдөө.  
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 Дене  тарбия.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кый мылдар 

катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү  

жүктөмдөр.   

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр .  Физикалык көнүгүүлөрдүн   физикалык 

сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири, 

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш-ыкмалары .   

Өз  алдынча машыгуулар .   Дененин  туура турушуна шарт 

түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды 

өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден 

соолукту чыӊдоо   боюнча иш-чараларды аткаруу; (эртең мененки 

машыгуу,  физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор .  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында 

жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин сактоо. Физикалык 

мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  ооруларын алдын 

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар  
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боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү 

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн 

топтому.   Көз үчүн  гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо 

ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   буйруктарын 

тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык таяктар, 

желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине то птор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүү лөр. Жөө басуу, жүгүрүү, 

ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып, 

жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, ту ура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, 

гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, 

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой  эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу; бурулуу; түшүү, 

көтөрүлүү; токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү 

кыймылдар; калкууга  үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана 

буттардын кыймылдарын  макулдашуу үчүн көнү гүүлөр. Суудагы 

оюндар. Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын элементтери.  
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Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  

Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту 

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар; 

топту тосуу;   топту сактоо; шакекче  түбүнөн эки колу менен бир 

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир 

топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана 

тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  

Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча  кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Роллингбол жана гандбол  

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен ; узундукка, 
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бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  

секирүү.  

 Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак  

Ийкемдүү  дене  тарбия.  

    Физикалык  калыбына келтирүү. Ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөр ар түрдүүлүгү. Туура дем алуу.   Адамдын дене 

келбети.  Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга талап, 

алардын эрежелери. Дене тарбия көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр. 

Тренажёрдогу  көнүгүүлөр . Көрүү жана  ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөрү.  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Жалпы көнүгүүлөр.  

Катардагы  көнүгүүлөр. Даярдоочу  көнүгүүлөр. Жалпы 

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Буюмдар  менен жалпы өнүктүрүүчү 

көнүгүүлөр. Негизги  кыймылдарды калыптандыруучу  

көнүгүүлөр. Мурда  өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо. 

Кыймылдуу  оюндар. Бий  элементтери. Дем алуу 

көнүгүүлөрү.  

Медициналык - түзөтүүчү көнүгүүлөр.  

Дем алуу көнүгүүлөрү  ( окуучулардын биринчи тобу 

үчүн). Далы   жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөр.  Таман булчуӊдарын калыптандыруу үчүн 

көнүгүүлөр (2-топтун окуучулары  үчүн).  Муундардын  

кыймылдуулугун калыптандырууга  багытталган көнүгүүлөрдү 

аткаруу.  

 Сабактар   карама -каршылыктарды жана жеке булчуң 

топторунун жогорулатуу боюнча врач -офтальмологдун  

сунуштарын эске алуу  менен өткөрүлөт.  
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  Көрүү  функциясын  жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр. 

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   багыттагы  көнүгүүлөр.   

Координациялык  ыкмаларды өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. 

Чыдамкайлыкты  өнүктүрүү боюнча   көнүгүүлөр. Эптүүлүктү 

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Көрүүсү  сакталган  окуучулар үчүн  көздүн 

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын   жакшыртуу 

үчүн көнүгүүлөр. Табигый кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн 

турукташтыруучу көнүгүүлөр.  

Дарылоо тренажёрлорундагы  көнүгүүлөр .   

Велотренажёрдогу   көнүгүүлөр.   Чуркоо  боюнча 

көнүгүүлөр.   "Ден соолук" тренажёрунда   көнүгүүлөр.  

 Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

 Жеке гигиена:  

Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.  

Балдар  менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке 

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. Коомдук 

жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, тиштерди 

күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү тазалык  каражаттарын колдонуу. 

Жеке туалеттик буюмдарды  сактоо.   Чачын тароо, таракты сактоо, 

таракты тазалоо  эрежелери.   Кол жуу үчүн щётка.  

Кийим  жана бут кийим.  

 Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар   

жана балдар үчүн кийимдер.  Сезон боюнча кийим.   

Кийимдин он жана терс жагы.  Кийим  бөлүктөрү.  

Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары. 

Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;  Кийим сактоо боюнча 

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка 
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менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди планына 

ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, толугу менен.  

 Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу 

багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так 

ылайык тийиштүү кийим кийүү.  

  Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук,  суу, чандан, 

жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.  

 Бут  кийим, ар кандай буюмдар. Бут  кийим, ар кандай 

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим: 

кышкы, жайкы, сезондук.  

 Бут кийим бөлүктөрү, байпак, апкыты, кончу, таманы,  

согончогу, батеги.  

 Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар, 

аспаптар.   

каралган мейкиндиктеги бут кийимди  коюу.  

Тамактануу :  

Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы, 

жыты сырткы келбети.  

 Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар,  мөмө-жемиштер, эт, балык, 

нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү 

оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, мөмө -жемиштерди 

чыгарганды,    суюк азыктарды  куйганды, ж.б.;  

 Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак суу 

куюу; кесүү  аспаптары  жана шаймандары менен иштөө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.  Тамак - аш даярдоодо 

бычакты   колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп кетен жерлерин 

алып таштоо.  
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 Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти 

даярдоо.  

 Дасторкондо  жүрүм-турум эрежелерин сактоого.  

Турак -жай:  

 Мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгилери, үйгө   коюлуучу гигиеналык талаптар. 

Эмерек анын бөлүктөрү.  

 Үйдү    тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо  үчүн зарыл болгон 

жабдууларды колдонуу; аларды сактоо ыкмалары.Бөлмө 

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду  коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик буюмдарын 

коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.  

Транспорт : 

  Транспорт каражаттарын таануу.   Жүргүнчү  ташуучу   

транспортту  пайдалануу.  Жүргүнчү  ташуучу унаа  

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча  табуу. Коомдук 

транспортто жүрүм -турум эрежелери.  

Транспорт каражаттарын токтотуу. Жүргүн чү унаадан   чыгуу. 

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл 

транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коомдук 

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен 

туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча, 

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.  

Коомдук транспорттогу жүргүнчүлөрдү жүрүм -турум 

эрежелериКепте  сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

Сатуу мекемелери:  
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Дүкөндөрдүн  айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.  

Соода  түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.  

Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.  

Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу.  

 

Жүрүм-турум маданияты:  

Күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

Баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу  

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылуу.  

Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам 

сурап алуу.  

Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.  

Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.  

Белектерди тандоону билүү.  

"Мейкиндикте багыт алуу":  

Сакталган   анализаторлорду пайдалануу . 
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Сакталган   анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында 

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө пайдалануу. 

Дүйнөнүн үн сүрөт. Объектилердин мүнөздүү касиеттерин жана 

сапаттарын шилтеме катары колдонуу (жыт, жер, жаратылыш 

угулат). болжолдоо жерлерди оозеки баяндоо. Курчаган буюмдар  

жана алар менен иш - аракет кылуу жөнүндө мейкиндик 

элестөөлөрү. Мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү 

кызыкчылыктары.  

Микромейкиндикте багыт алуу.  

Окуу  жумуш ордунда багыт, китепте,   доскада, дасторкондо. 

Туура түшүнүү жана мейкиндик терминологиясын кепте 

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда 

чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, төмөндө, анын 

жанында.  

Башынан аягына чейин, солдон онго, солдон мейкиндик  

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки 

өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.  

Рельефтүү   пландары  жана план боюнча жабык мейкиндикте 

багыт. Рельефтүү пландагы шарттуу белгилер.  

    Буюмдук жана     мейкиндик түшүнүктөрүн өнүктү рүү.  

Жабык  мейкиндиктин толушу жөнүндө түшүнүктөрү  

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш 

жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн 

колдонуу.  

Алардын моделдери, моделдери жана тъшърългён сърёттёлъш 

менен реалдуу объекттерин катышы.  
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Мектептердин  аянтындагы жана мейкиндик жайгашкан 

толтуруп объектилерин түшүнүктөрү.  

  Шаардагы  объектилер  жөнүндө түшүнүктөрүн 

калыптандыруу: дарактар, бадалдар, газондор, оюн аянтчалары, 

көчөлөр, тротуар,   жол чырактары, жер астындагы жана жер 

үстүндөгү жол, мектепке жакын жайгашкан аядамалар, үйлөр, 

күркөлөр, дүкөндөр; коомдук транспорт (автобус, троллейбус, 

такси, машина).  

  Багыт  боюнча максаттар жана мейкинд ик түшүнүктөрүн  

конкреттештирүү.  

Шаар (айыл) жана алардын  предметтик толушунун негизги 

маданий жана коомдук мекемелердин жөнүндө түшүнүктөрүн  

түзүү.  

Мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн 

өздөштүрүү . 

Таанып билүү  максаттарын өз алдынча тандап алуу   жана 

бөлүү.  

Мейкиндикте  багыт алууда жыйынтыктарга жетишүү үчүн  

толуктоочу  жол  катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү.  

Жабык  жана ачык  мейкиндиги боюнча багыт  алуу  

"Карта-жол" түрдөгү сезүүгө   негизделген тааныш жабык 

мейкиндикте багыт алуу, реалдуу жабык мейкиндик жана багыт 

боюнча окуучулардын түшүнүктөрүн  өткөрүү.  

Мектеп  аянтчасында, мектепте өз алдынча багыт алуу.  

Көчөдөн өтүү эрежелери.  
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Рельефтүү пландар жана долбоорлор менен шаар (айыл) 

жөнүндө жалпыланган түшүнүктөрдүн  пайда болушу.  

Оозеки  баяндоо боюнча  жабык мейкиндигин пландоо.  

Шаардын  чегинде бир нече маршруттарды иштеп чыгуу. 

Коомдук  транспорттун ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү.  

Окуучу  үчүн көбүрөөк мааниге ээ коомдук  транспорттук 

каттамдарды изилдөө.  

Конкреттүү  шарттарга жараша, мейкиндикте багыт алуу боюнча 

маселелерди чечүү үчүн натыйжалуу жолдорун өз алдынча 

тандап алуу;  

  "Көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер    менен 

иштей билүү ыктары.   

Мейкиндикте  багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү.  

Заттарды  текшерүүдө  жана   туура абалды кабыл алуу жана 

ишараттарды  калыптандыруу.    

Окуучунун  турганда,   столдо, партада, стулда, басууда, 

дайыма өткөн ориентирде  (дубал, тосмо тепкич)  өз алдынча 

кыймыл менен поза кабыл алуу.    окууда, жазууда, 

горизонталдык тегиздикте  туура абалды кабыл алуу .   

Тоскоолдуктарды   табуу жана качууда туура абалды кабыл алуу 

Туура   ири объектилерди, текшерүүдө   туура абалды кабыл 

алуу. Бири -бири менен,   жупта  басууда туура абалды кабыл 

алуу.  

Багытты көрсөтүүчү   туура ишарат.  

Баланын  боюнан   жогору же төмөн  буюмдарды  текшерүүдө 

туура абалды кабыл алуу. унаага     чыгып, кирип жатканда туура 
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абалды кабыл алуу. дайыма ориентири  жок мейкиндикте 

баратканда туура абалды кабыл алуу.   жолугушууда, 

саламдашууда, коштошууда,   курдаштары жана чон кишилер 

менен маектешүүдө туура абалды кабыл алуу.  

Коомдук  транспортто, көчөдө, мектеп аянты боюнча, мектеп 

има- көргөндөр менен   биргелешип жана өз алдынча     багыт 

алуу.  

Тааныш  жана бейтааныш бош орун менен өз алдынча 

текшерүүдө туура абалды кабыл алуу.  

Түшүп   кеткен буюмдарды алууда туура абалды кабыл алуу.  

  Көргөндөр  менен биргелешип багыт алуу  

Сокурдун    курдаштары жана кишилер менен бирге жуп менен 

алыста басуу абалы. Окутуу, оюндарда жана   иште   биргелешип 

багыт алуу. жашоо   учурларын моделдөө.  

Коомдук  жайларда жүрүм эрежелери. жүрүм -туруму, 

байланыш жана алысты курдаштары жана ата -энелер менен багыт 

маданияты (коомдук транспортто, театрлардын, ресторандар, 

парк,).  

Дүкөндө  багыт алуу: сатуучу, кассир, азык -түлүк сатып 

алуулар үчүн кайрылуу.  

Почтада  багыт алуу:  кат, посылка жөнөтүү.  

Чоочун  кишиге жардам сурап  менен кайрылуу.  

Таяк  жана   башка багыт алуу тифлотехникалык 

каражаттарын колдонууга үйрөнүү  

Ак  таяктын сокурлардын багыт алуудагы мааниси, милдети, 

түрлөрү   жекече тандоо ыкмалары.  

Таяк  менен багыт алуу  методдору: туура кармоо жана  

кармоо, коопсуздугу.  
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Таяк  менен басуу ыкмалары:  айланта сүйрөп жана тайган, 

маятник, кайчылаш.  Таяк менен тепкичте ылдый жана жогору 

басуу. Имараттардын жанында ичинде таяк менен басуу,   көргөн 

киши менен  басуу,  транспортто таякты колдонуу, таяк менен 

тоскоолдукту аныктоо.  

Көчөдө өтүп бара жатканда таякты колдонуу.  

 

4.2.3. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

сокур балдардын   жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан 

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук 

башка субъекттерин   адеп-ахлактык жол менен уюштурууга 

багытталган  бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий 

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын 

негизинде жүзөгө ашырат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  

алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм-турумун 

калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук -педагогикалык 

колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү  программасы сокур балдарга   

өз өлкөсүн сүйгөн, жогорку адептүү, жоопкерчиликтүү,  

чыгармачыл,  демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү 

маанилүү инсандык сапаттарга ээ:  активдүү, өз алдынча, 

коммуникабелдүү   жаранын тарбиялоого багытталга н.  
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Программанын негизи  өзөктүү   жетишкендиктери болуп   сокур 

окуучуларды   тарбиялоо процессинде  калыптандырылган 

түшүнүктөрүн, ишмердүүлүк  жолдорун,  туура  инсандык 

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.   

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  алардын адеп -сезимдерин 

жана адеп-ахлактык жүрүм-турумун калыптандыруу шартында 

коомдун негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  

коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:  

  инсандык маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  "жакшы болуу" деген  жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү 

түзүү –  оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана 

коомдук-багытталган иш  учурунда адеп -ахлактык талаптардын, 

адеп-ахлак нормаларына негизделет;  

  «Жакшы деген эмне?»  жана «жаман деген  эмне?» адеп -ахлактык 

ойду пайда кылуу, окуучунун  «жакшы» болуу деген сезимди аӊ -

сезимине орнотуу;  

  өздөрүнүн  адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү, 

адеп-ахлак нормаларына жараша өзүн  башкаруу, өзүнөн 

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,   өзүнүн жан а 

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;  
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  окуунун адептик маанисин  окуучулардын аӊ -сезиминде 

калыптандыруу;  

  адептик негиздерди калыптандыруу –  окуучулардын туура 

жүрүм-турумдун   керектигин,  коомдо кабыл алынган жакшылык 

менен жамандык,   туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ -

сезиминде калыптандыруу;  

  негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу;  

  негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин 

калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын 

мамилени калыптандыруу,   адеп -ахлактык тандоо, алардын өз 

иш-аракеттери жана жүрүм -турумдун натыйжасы үчүн 

жоопкерчиликти   билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -

аракеттерди жана иш-чараларды бөлүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүү, кыйынчылыктарды чечүү жөндөмдүүлүгү, 

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын 

калыптанышында;  

    өз  Ата-Мекени, кыргыз эли  жана Кыргызстандын тарыхы үчүн 

сыймыктануу сезимин ойготуу;  

    улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү  сезүүсү,    алардын 

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени 

тарбиялоо;  

  патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык сезимин 

калыптандыруу;  
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  ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин күчөтүү;  

  жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий 

жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү 

жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;  

 Үй-бүлөлүк маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  үй-бүлөгө   коомдун негизи катары   мамилени 

калыптандыруу;  

  окуучулардын ата -энелерге, карыларды сыйлоо жана 

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;  

  үй-бүлөлүк баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу, гендердик, үй -бүлөлүк ролдорун, жана 

аларга карата сый мамилени  калыптандыруу;  

  кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык 

салттары менен тааныштыруу.  

Акыл  эси жеӊил артта калган азиз окуучулар балдардын  

адеп-ахлактык өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын жаранынын 

адеп-ахлактык жактан калыптандыруусунун маанилүү 

аспектилеринин бири болуп  тарбиялык багыттар    менен тыгыз 

байланышта.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы милдеттерин 

улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу 

өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил артта калган азиз 

окуучулар  окуучулардын жана алардын ата -энелеринин 

(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске алуу менен 

конкреттештире  алат.  
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Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң  мамиле  кылууга тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

(Эстетикалык билим берүү).  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

  Балдарды  адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп ул уттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  
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-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемд өөнү  коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө  ишке ашыруу 

үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкарк ы 

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы байланыш жана 

кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  

белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канаа ттандыруу үчүн 

арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал 

болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн  бардык коомдук катышуучулардын - тарбиянын  

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй -

бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар 

кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана 

спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  
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  ар  бир   баланын алган билимин, жүрүм -турум 

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга 

жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;  

  тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды 

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы 

ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн 

түзүү . 

Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы төмөнкү 

сыпаттаманы камтууга тийиш:  

адептик тарбиялоо  ишин уюштуруу формаларын, максаттарын 

жана милдеттерин, тарбиянын  күтүлгөн жыйынтыктардын  

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл эси жеӊил артта калга н 

азиз окуучулар балдардын жүрүм -турум үлгүлөрүн.  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл эси жеӊил артта калган азиз 

окуучулар   үчүн  БЖБ БЫББПтын негизинде  балдардын билим 

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын   акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар   адеп -ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө 

жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган   түшүнүктөрүн (адеп-

ахлак жана жалпы) реалдуу жашоодо колдонуу жөндөмүн 

өнүктүрүү .  

 

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  
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 Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.  

Экологиялык  маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  начар  окуучуларга    билим берүү жараянынын ажырагыс 

бөлүгү болуп саналат,   жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине 

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан 

тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын 

(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган   анализаторлорго 

таянып, байытуу жана практикалык өн үктүрүү  ) принциптерге 

таянат.  

Программанын максаты: жогорулатуу жана коомдук жана 

айлана чөйрөнүн экологиялык ылайык жана коопсуз жүрүм -

тажрыйбасын байытуу менен ден -соолукка пайдалуу жана коопсуз 

жашоо негиздери экологиялык маданиятын калыптандыруу.  

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды   окутуу шарттарын  санитардык -гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты камсыз кылуу;  

  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу   психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  
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  тышкы дүйнө менен баланын  ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо мадани ятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын 

денелик, адеп -ахлактык жана руханий ден соолугун 

бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  

  Кыймыл режимин  сарамжалдуу уюштурууну, с порттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө    экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   курчап турган чөйрөнү коргоо 
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боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын 

алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган 

чөйрөнү коргоо боюнча иш -чаралардын учурунда ж.б.); 

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу 

ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен билим берүү 

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча биргелешкен иш -чаралары;  

  мониторинг жүргүзүү.  

 

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякатт ар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

 Сабакта  психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча жасалган иштердин 

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден 

соолук сактоо технологиялары, санитардык -гигиеналык   

талаптарды жана  ченемдерди өткөрүү жолу менен жүзөгө 

ашырылат. Сабактан  тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы  
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кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек турмуш жумасы, 

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн 

тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык 

кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.  

Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу 

модели жол инспекторлору менен жолугушуу аркылуу, 

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды  уюштуруу аркылуу ишке 

ашат.  

Төмөнкү  көрсөткүчтөр  программанын   жалпыланган 

жыйынтыгы катары чыга алышат:  

 1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү 

тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн 

анализаторлор ж.б..);  

 2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө  

коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү, 

анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун 

билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама -

каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;  

 3. оорунун айынан  сабактарды калтыруу   санынын 

динамикасы.  

 

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын мазмуну    

Коррекциялык иштин  программасы камсыз кылуусу керек:  

  билим берүү уюмунун шарттарына көнүү 

кыйынчылыктарын жана   өзгөчө билим берүү (анын 



1110 
 

ичинде жеке)  муктаждыктарын аныктоо     максатында 

сокур окуучуларды   изилдөө  жүргүзүү;  

  топтук жана жекече   түзөтүү жумуштарын  ишке ашыруу 

(анын ичинде логопедиялык), окуучулардын атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;  

  сокур  окуучуларды коомдук көнүктүрүү  жана коомго 

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;  

  окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө илгерилетүү, сокур окуучулардын 

психикалык жана эмоционалдык   абалы   жөнүндө 

маалымат берчү  учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  билим берүү жана күнүмдүк жашоодо   окуучулардын 

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;  

  сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө 

окуучулардын күтүлгөн натыйжаларга жетүүсүнө баа 

берүү.  

Түзөтүүчү  иштин   негизги мазмуну  жана   багыттары  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычындагы сокур  

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги 

мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:  

Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   

үчүн  жагымдуу шарттарды түзүү максатында,   окуучулардын 

өнүгүү жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүн аныктоону 

камсыз кылат.  
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Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:  

 окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыктарын 

аныктоо үчүн психологиялык -педагогикалык жана 

медициналык текшерүү:  

 - окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  

 таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү 

мазмунун өздөштүрүүдөгү  өзгөчө кыйынчылыктарын, 

жана  потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;  

 - окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана 

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;  

 окуучулардын өнүгүү  динамикасын,  ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүүдө  алардын ийгиликтерин мониторинг 

жүргүзүү;  

 изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу 

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү 

иштеп чыгуу.  

   Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.   

Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  өзүнө камтыйт:  

  класстагы бардык окуучулардын инсандык өнүктүрүү   

үчүн  жайлуу психологиялык  чөйрө  түзүү;  

  окуучунун жекече психологиялык жактан коштоо 

программасын  (мугалимдер менен) даярдоо;  
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  окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багытталган 

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;  

  окуучуларды  оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана 

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп 

чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана  окутуу методдорун);  

  окуучулардын  өнүгүү  бузууларын жоюу үчүн зарыл 

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды 

жүргүзүү;  

  инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү, 

жүрүм-турумун тууралоо;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  сокур окуучунун окутуу жана билим берүү боюнча 

сунуштар комплексинин ишке ашыруу (ар түрдүү 

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынган)  

  Кеӊеш иши   окуучуларды билим берүү процессинде     

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун, тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологи ялык-педагогикалык шарттарды   

ишке ашырууну  камсыз кылат   

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:   

-  жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн 

болгон жардамды берүү жана  конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.  
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-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм -

турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш 

берүү;  

   Маалыматтык-агартуучу иш   окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин ж ана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   

-мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

-  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;  

-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  

-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

 Азиз-сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары болуп  

төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо;  
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  Бардык сакталган анализаторлорду   багыт алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш эмес (стандарттык 

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно 

билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү 

түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда  аларды э ске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, пайдалануу); 

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;   

  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өн үктүрүү ;  
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сокурлардын  таанып билүү мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү 

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда 

окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык 

тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу 

ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук 

иште активдүүлүгүн жогорулатуу; жашоодо өз 

алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү адамдардын  маанайына, өзүн сезүүсүнө, 

абалына көӊүл бурууну  өнүктүрүү.  

Түзөтүүчү  ишинин программасын ишке ашыруу боюнча 

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.  

Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү 

уюмунда иштеген адистердин ортосунда ө з ара аракеттенүү 

механизмин ишке ашыруу үчүн негиз болгон комплекстүү  

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук -

мазмундуу мүнөздөмөлөрү  түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске 

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан  изилдөөнү: 

дарыгерлер, психологдор, мугалимдер) окуучуну изилдөө; ар 

тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө, 

эмоционалдык эрк сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) 

окуучуну изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин сокур окуучулардын программасын ишке 

ашыруу үчүн адистер  өз ара аракеттеринин механизмин 

натыйжалуулугу негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү 

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана 

үй-бүлөнүн жооптуу билим берүү мекемелери менен 
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кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөт түк 

эмес) жана органдарга билдирет; майыптар жана ата -энелер 

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.  

Кыргыз /  орус тили:  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу.  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

  Окуу.   

Үн   чыгарып окуу .   Л. Брайль чекиттик арибин колдонуу.  

Муундук  окуудан сөздөрдү түшүнүп  туура  окууга   өтүү. 

Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине ылайык 

ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  Сөздөрдү, сөз айкаштарын, 

сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди түшүнүп  окуу. Тыныш  

белгилерине ылайык басым жана тыным менен окуу.  

Ичинен окуу .  Окуу  текстин түшүнүү.  

Тексттердин түрлөрү менен иштөө. Тексттердин түрлөрү 

жөнүндө жалпы элестер: окуу жана көркөм. Тексттин  

өзгөчөлүктөрү. Текстте колдонулган сөздөрдү жана сөз айкаштарын 

түшүнүү. Текстти  сүйлөмдөрдөн   айырмалай көндүмдөрүн иш 

жүзүндө иштеп чыгуу. өз алдынча  теманы, аныктоо, негизги 

маселе, тексттин түзүмү;   ичинен маанилүү бөлүктөрүн тексттен 

бөлүү. Жамааттык талкуулоого катышуу: суроолорго жооп бере 

билүү, тема боюнча, жолдошторунун сөздөрдөн уга текстти менен 
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маектешүүнүн жүрүшүндө жооп толуктоо.   Текстти   план  менен 

же анын бир бөлүгүн,     негизги сөздөр боюнча айтып берүү.  

 Окуу  милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун 

практикалык өздөштүрүү  (сүрөттөө, баяндоо, о й жүгүртүү).  Окуу  

жана күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин 

өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, 

суроо-талап менен кайрылуу).  

Жазуу .   Колдордун  эркин кыймылдарын жана манжалардын  

моторикасын өнүктүрүү.   Такта  мейкиндигин де жана баракта   

багыт алуу ыктарын өнүктүрүү. Айтылышы менен жазылышы 

карама-каршы келбеген  сөз жана сүйлөмдөрдү  айтуу менен жазуу.    

Сөздөр жана сүйлөмдөр. Сөздү  талдоо үчүн материал, изилдөөнүн 

объектиси катары кабыл алуу. .    Белгилүү  эрежелер бо юнча   угуп, 

окуп көчүрүп жазуу. Сөздүн  маанисине көз салуу. Сөз  жана 

сүйлөм  ортосундагы айырма. Сүйлөм   менен иштөө: сөздөрдү 

тандап,   тартибин өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.  Берилген 

интонация менен  сүйлөмдү куруу.    

 Математика  

Пропедевтика.  

Буюмдардын  касиеттери  

Кээ  бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү 

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол 

жакта) жана башкалар.  

Салыштыруу   

Эки  буюмду салыштыруу, катар сабактар.  
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Көлөмү, аянты менен салыштыруу ири, чоң,  кичине, 

ошончолук көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол 

эле баллга. өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу: 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке); 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, жоон, и чке);  бирдей, 

узундугуна барабар (туурасы, бийиктиги, тереңдик, туурасы); 

бирдей, бир түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, бийиктиги 

тереңдик жана туурасы). узундугу үч же төрт заттар менен 

салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туурасы); Мындан ары, 

кыска  (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, жоон); узун, кыска 

(кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке).  

Массасы боюнча  эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор, 

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, мисалы, 

тартылуу күчү сыяктуу эле, анткени, анын (салмагы) (бирдей, бир 

түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт заттар менен 

салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ жеӊил;  

Заттар  жана алардын компоненттеринин саны, предметин 

салыштыруу. эки же үч тийиш калкты салыштыруу. Сөз : канчалык 

көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле суммасы, бир аз, бир, бир, эч ким.  

Кичинекей тийиш калктын бир -бир, алар же алардын 

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу: көп, 

аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.  

Объектилердин мейкиндикте,  түздүктө абалы.  

  Объектилердин  мейкиндикте,  түздүктө абалы боюнча бири -

бирине   окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол, 

жогорку, төмөнкү, жогоруда, төмөндө, алыс, жакын, боюнча, 

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, менен, жана, алдында, 
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артында, жогоруда, төмөндө, ортосунда, өз ара борборунда, 

алдында.  

Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто 

(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол 

эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үстүнкү оң, сол, 

төмөнкү оң, сол бурчунда.  

Бирдиктер  жана алардын катышы  

Убакыт  бирдиги - сутка.  Сутка: эртең менен, түштөн кийин, 

кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, убагында, 

узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.  

Курагы  боюнча салыштыруу: жаштар, карылар, жаш, же 

болбосо улуу.  

Геометриялык  материал  

Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб, 

жыгач.  

Сандар  жана көлөмдөр. Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана 

разряддар. Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу. Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби, салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);    көлөм бирдиги  (литр), 

убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири, 

төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  
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Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифме тикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.   Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   арифметикалык 

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу 

жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  көбөйтүү).  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен ч ыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага көп 

(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.  Мейкиндик мамилелер.  
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 Геометриялык фигуралар .   Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол, 

ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга 

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  параллелепипед, 

пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө .   Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө.  Эсеп, көлөмдү өлчөө менен 

байланышкан маалыматтарды  чогултуу жана берүү, алынган 

маалыматты  турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана 

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана», 

«жок», «эгер .. .  анда .. .», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар бири», 

«баардыгы»,«кээ бири»). Передметтердин, сандардын, 

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу, 

түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны окуу жана толтуруу  

Табият таануу.  

Адам жана жаратылыш  
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   Жаратылыш  бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн 

эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз 

жана жандуу жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтерд ин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.    

Бардык  табигый   объекттер  заттардан турат.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер,  

суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар. 

Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй практикалык иштер. 

Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер 

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета, 

Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус 

Жердин модели катары. Географиялык карта жана план. 

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана 

картада жайгашуусу.  

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү  (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 

шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 
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өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн 

жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. С уу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  а ймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн  адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.  
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Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык-

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын тамактануу 

өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй 

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын 

ролу. Жапайы  жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй 

жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, алардын 

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн  

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири.  Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылы ш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  
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Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү, 

сыйлоо.       

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн  катышы. Үй-

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 
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жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.   Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир ад амдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары. Тууган жерине 

тарыхынын маанилүү окуялары.  

Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  

Мектеп окуучусунун   күн тартиби,    эмгек жана эс алуу 

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,  таза абадагы оюн ден 

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук 
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үчүн  ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын 

номерлери.  Жеӊил  жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө 

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын  ар кайсы мезгилинде 

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт  

коопсуздугунун  эрежелери, газ, электр энергиясын, сууну 

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  

  Көркөм искусство жана тифлографика  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары . 

   Сокур  окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.  

Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш   үчүн 

мааниси.   Сокурлар  үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского, 

Н.В.Клушиной,    «Школьник»  ж.б. приборл ор.). Куралдар жана 

чийүү үчүн приборлор. Рельефтүү сүрөттөрдү жүргүзүү үчүн 

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар    

менен иштөөнүн коопсуздук чаралары. Прибордо багыт алуу.  

Куралдар  жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирд ей 

бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары. 

Сүрөт  тартуу ыкмалары.   кагазда, пластикалык массада, тасмада 

иштөө   техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.  

Сүрөттөрдү окууда  мейкиндикте багыт алуунун  башталгыч 

түшүнүктөрү (сол-оӊ, жогорку төмөнкү, ортоңку) менен 

таныштыруу.   сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска, 

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм  түшүнүгү. 

Заттарды түзүлүшү, өлчөмү, көлөмү, мейкиндиктеги   абалы  

боюнча  салыштыруу,   рельефтүү сүрөтү мене н   байланыштыруу.  
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Формасы жөнөкөй геометриялык эталондорго жакын 

буюмдарды    окуу. Геометриялык формалардын   айкалышын 

камтыган буюмдарды окуу. Татаал  формадагы буюмдарды окуу. Ар 

кандай татаалдык деӊгээлдеги сүрөттөрдү тартуу ыкмалары. 

Таяныч элестөөлөрдү  калыптандыруу.   

Даяр  формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды 

аткаруу.   айкелчилик  көндүмдөрүн өздөштүрүү.   Пластилинден  

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.  

Натурадан тартуу.  

Сызыктардын  ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,  

тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу 

буюмдун формасын  өткөрүү. Контур түшүнүгү.  Контур 

түшүнүктөрдү калыптандыруу. (Приборлор:  Н.В.Клушинанын, 

«Школьник», «Графика»). Кесиндини  бирдей бөлүктөргө 

бөлүштүрүү. Тик  бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын 

катышы.  

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Предметтик  дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен   

мейкиндикте  аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи. 

Окшоштуктар жана  ортосундагы айырмачылык.  Мүнөздүү  

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый  формалар.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде  

болгон буюмдарды натурасынан тартуу.  Трафареттерди  колдонуу, 

даяр элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. 

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  
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Формасы  көлөмдүү геометриялык (оюнчук)  негизде  болгон 

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар  бир элементтин обочолонтуу 

жана белгилөө.  

Кубиктерден куруу, трафареттерди  колдонуу, даяр 

элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. Предметтин 

сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу.  Өсүмдүк 

формаларын  натурасынан тартуу.  

  Изилдөө алгоритмдери. Структурасынын анализи, 

салыштыруу.  Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү   жана 

рельефтүү тартылышы менен окуу.   Аппликацияларды  жасоо,  

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.  

Жаныбарлардын  сүрөтүн натурасынан тартуу. 

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.   

Түзүлүшүнүн анализи, салыштыруу. Мүнөздүү белг илери.  

Буюмдун  рельефтүү тартылышын     окуу жана  натурасы менен 

байланыштыруу. Аппликацияларды  жасоо,  ийлеп -чаптоо, буюмдун 

рельефтүү сүрөтүн тартуу.   

Декоративдик  сүрөт.   

Кыргыз оюм-чийимдери, анын дайындалышы,   жана  

турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.  

Оюнун тийип сезүү   аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун  

анализи. Жасалгалоо  түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек, 

ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.  Көркөм  өнөр жана кол 

өнөрчүлүктө   ыргактын ролу.  

  Жөнөкөй  оюну  сапта  даяр формалардан  аткаруу.   Өсүмдүк 

оюларын  трафаретти    колдонуу аркылуу жабык үлгү 

жасалгаларын аткаруу.  
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Пластикалык  материалдардан  ар кандай темаларга  

изилденген оюулардан  жасалгаларды аткаруу.    Декоративдик - 

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалану у.  

Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар 

кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.).  Көркөм    образын  

түзүү үчүн ар кандай  материалдар менен иштөөнүн  башталгыч 

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу, 

кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).  

Көркөм  долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн 

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

 Материалдарды кол менен кайра иштетүү технологиясы. 

Көркөм  сапаттын  элементтери.  

Материалдар жөнүндө жалпы түшүнүк , алардын келип чыгышы. 

көрүү, тийүү элес негизинде изилдөө материалдары жана 

өзгөрүүсүз талдагычтары.  

Ишти  аткаруу үчүн материалдарды даярдоо. Материалдарды 

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын    структуралык өзгөчөлүктөрү 

боюнча материалдарды тандоо,   мугалимдин жардамы менен 

продукт багытына жараша кайра иштетүү материалдарды 

пайдалануунун тиешелүү ыкмалары, пайдалануу.  

Материалдарды  иштетүү  үчүн     (колдонулуп жаткан куралдардын 

аттарын билим, масштабы, пайдалануу шарттары) үчүн аспаптар 

жана жабдуулар, аларды сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу 

үчүн ыкмаларын ишке ашыруу. куралдар менен иштеген коопсуздук 

чаралары.  

материалды   кол менен иштетүү үчүн негизги  технологиялык  

операцияларды атоо жана аткаруу: эсептөө бөлүктөрүн (үлгү 
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шаблон үчүн, шаблондор, Брайл сызык менен полигон, компас), 

тандоо ден (жашына, кайчы менен кесип) бөлүгүн түзүүдө (ийилип, 

кабатталып, ж.б.),  жамаат продукт (желим, жип, зым, сай жана 

башка бирикмелер), даяр продукт же алардын бир бөлүгү 

(аппликация ж.б.).  Кыргызстандын ар ка йсы элдеринин (жашылча, 

геометриялык жана башка жасалгалар)   оюу -мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык аткарылышы.  

Жөнөкөй практикалык маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй өлчөө 

жана курулуштарды пайдалануу. Белгилүү  бир ишти -контролдоо 

жана акыркы продуктысы (мугалимдердин  жардамы менен).  

Куруу  жана моделдештирүү  

Кандайдыр  бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор 

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана 

башкалар.). Продукт, өндүрүмдүн чоо -жайы (жалпы). Продукт  

долбоор жөнүндө түшүнүк. Түрлөрү жана байланыштыруучу 

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга  негизги талаптар (дал келген 

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).  

Долбоорлоо  жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды 

моделдөө.  

 Дене  тарбия.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар 
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катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү  

жүктөмдөр.   

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр .  Физикалык көнүгүүлөрдүн  физикалык 

сапаттардын өсүшүнө  жана физикалык өнүгүүсүнө таасири, 

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуу лук.  

Спорттук  иш-ыкмалары .   

Өз  алдынча машыгуулар .   Дененин  туура турушуна шарт 

түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды 

өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден 

соолукту чыӊдоо   боюнча иш -чараларды аткаруу; (эртең мененки 

машыгуу,  физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор .  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында 

жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин сактоо. Физикалык 

мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  ооруларын алдын 

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар  

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү 

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн 

топтому.   Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо  

ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   буйруктарын 
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тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык таяктар, 

желектер,  обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү  гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, жүгүрүү, 

ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып, 

жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, 

гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, 

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу; бурулуу; түшүү, 

көтөрүлүү; токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү 

кыймылдар; калкууга  үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана 

буттардын кыймылдарын  макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. Суудагы 

оюндар. Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын элементтери.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктү рүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  
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Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту 

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар; 

топту тосуу;   топту сактоо; шакекче  түбүнөн эки колу менен бир 

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир 

топту кармоо жана мугалим менен бир жупт а топту ыргытуу жана 

тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  

Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Роллингбол жана гандбол  

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, 

бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  

секирүү.  

 Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак  

Ийкемдүү  дене  тарбия.  

    Физикалык  калыбына келтирүү. Ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөр ар түрдүүлүгү. Туура дем алуу.   Адамдын дене 
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келбети.  Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга талап, 

алардын эрежелери. Дене тарбия көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр. 

Тренажёрдогу  көнүгүүлөр . Көрүү жана  ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөрү.  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Жалпы  көнүгүүлөр.  

Катардагы  көнүгүүлөр. Даярдоочу  көнүгүүлөр. Жалпы 

өнүктүрүүчү  көнүгүүлөр. Буюмдар  менен жалпы өнүктүрүүчү 

көнүгүүлөр. Негизги  кыймылдарды калыптандыруучу  

көнүгүүлөр. Мурда  өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо. 

Кыймылдуу  оюндар. Бий  элементтери. Дем алуу 

көнүгүүлөрү.  

Медициналык - түзөтүүчү көнүгүүлөр.  

Дем алуу көнүгүүлөрү  ( окуучулардын биринчи тобу 

үчүн). Далы   жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөр.  Таман булчуӊдарын калыптандыруу үчүн 

көнүгүүлөр (2-топтун окуучулары   үчүн).  Муундардын  

кыймылдуулугун калыптандырууга  багытталган көнүгүүлөрдү 

аткаруу.  

 Сабактар   карама -каршылыктарды жана жеке булчуң 

топторунун жогорулатуу боюнча врач -офтальмологдун  

сунуштарын эске алуу  менен өткөрүлөт.  

  Көрүү  функциясын  жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр. 

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   багыттагы  көнүгүүлөр.   

Координациялык  ыкмаларды өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. 

Чыдамкайлыкты  өнүктүрүү боюнча   көнүгүүлөр. Эптүүлүктү 

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Көрүүсү  сакталган  окуучулар үчүн  көздүн 

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын   жакшыртуу 
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үчүн  көнүгүүлөр. Табигый кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн 

турукташтыруучу көнүгүүлөр.  

Дарылоо тренажёрлорундагы  көнүгүүлөр .   

Велотренажёрдогу   көнүгүүлөр.   Чуркоо  боюнча 

көнүгүүлөр.   "Ден соолук" тренажёрунда   көнүгүүлөр.  

 Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

 Жеке гигиена:  

Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.  

Балдар  менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке 

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. Коомдук 

жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, тиштерди 

күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү тазалык  каражаттарын колдонуу. 

Жеке туалеттик буюмдарды  сактоо.   Чачын тароо, таракты сактоо, 

таракты тазалоо  эрежелери.   Кол жуу үчүн щётка.  

Кийим  жана бут кийим.  

 Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар   

жана балдар үчүн кийимдер.  Сезон боюнча кийим.   

Кийимдин он жана терс жагы. Кийим  бөлүктөрү.  

Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары. 

Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;  Кийим сактоо боюнча 

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка 

менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди планына 

ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, толугу менен.  

 Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу 

багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так 

ылайык тийиштүү кийим кийүү.  

  Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан, 

жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.  
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 Бут  кийим, ар кандай буюмдар. Бут  кийим, ар кандай 

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим: 

кышкы, жайкы, сезондук.  

 Бут кийим бөлүктөрү, байпак, апкыты, кончу, таманы, 

согончогу, батеги.  

 Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар, 

аспаптар.   

каралган мейкиндиктеги бут кийимди  коюу.  

Тамактануу :  

Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы, 

жыты сырткы келбети.  

 Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык, 

нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү 

оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, мөмө -жемиштерди 

чыгарганды,    суюк азыктарды  куйганды, ж.б.;  

 Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак суу 

куюу; кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.  Тамак - аш даярдоодо 

бычакты   колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп кетен жерлерин 

алып таштоо.  

 Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти 

даярдоо.  

 Дасторкондо  жүрүм-турум эрежелерин сактоого.  

Турак -жай:  

 Мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгилери, үйгө   коюлуучу гигиеналык талаптар. 

Эмерек анын бөлүктөрү.  
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 Үйдү    тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо  үчүн зарыл болгон 

жабдууларды колдонуу; аларды сактоо ыкмалары.Бөлмө 

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду  коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик буюмдарын 

коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.  

Транспорт : 

  Транспорт каражаттарын таануу.   Жүргүнчү  ташуучу   

транспортту  пайдалануу.  Жүргүнчү  ташуучу унаа  

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча  табуу. Коомдук 

транспортто жүрүм -турум эрежелери.  

Транспорт каражаттарын токтотуу. Жүргүнчү унаадан   чыгуу. 

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл 

транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коомдук 

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен 

туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча, 

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.  

Коомдук транспорттогу жүргүнчүлөрдү жүрүм -турум 

эрежелериКепте  сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

Сатуу мекемелери:  

Дүкөндөрдүн  айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.  

Соода  түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.  

Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.  

Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу.  
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Жүрүм-турум маданияты:  

Күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

Баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу  

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылуу.  

Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам 

сурап алуу.  

Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.  

Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.  

Белектерди тандоону билүү.  

"Мейкиндикте багыт алуу":  

Сакталган   анализаторлорду пайдалануу . 

Сакталган   анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында 

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө пайдалануу. 

Дүйнөнүн үн сүрөт. Объектилердин мүнөздүү касиеттерин жана 

сапаттарын шилтеме катары колдонуу (жыт, жер, жаратылыш  

угулат). болжолдоо жерлерди оозеки баяндоо. Курчаган буюмдар  

жана алар менен иш - аракет кылуу жөнүндө мейкиндик 

элестөөлөрү. Мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү 

кызыкчылыктары.  
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Микромейкиндикте багыт алуу.  

Окуу  жумуш ордунда багыт, китепте,   доскада, дасторкондо. 

Туура түшүнүү жана мейкиндик терминологиясын кепте 

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда 

чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, төмөндө, анын 

жанында.  

Башынан аягына чейин, солдон онго, солдон мейкинди к 

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки 

өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.  

Рельефтүү   пландары  жана план боюнча жабык мейкиндикте 

багыт. Рельефтүү пландагы шарттуу белгилер.  

    Буюмдук жана     мейкиндик түшүнүктөрүн өнүкт үрүү . 

Жабык  мейкиндиктин толушу жөнүндө түшүнүктөрү  

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш 

жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн 

колдонуу.  

Алардын моделдери, моделдери жана тъшърългён сърёттёлъш 

менен реалдуу объекттерин катышы.  

Мектептердин  аянтындагы жана мейкиндик жайгашкан 

толтуруп объектилерин түшүнүктөрү.  

  Шаардагы  объектилер  жөнүндө түшүнүктөрүн 

калыптандыруу: дарактар, бадалдар, газондор, оюн аянтчалары, 

көчөлөр, тротуар,   жол чырактары, жер астында гы жана жер 

үстүндөгү жол, мектепке жакын жайгашкан аядамалар, үйлөр, 
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күркөлөр, дүкөндөр; коомдук транспорт (автобус, троллейбус, 

такси, машина).  

  Багыт  боюнча максаттар жана мейкиндик түшүнүктөрүн  

конкреттештирүү.  

Шаар (айыл) жана алардын  предметтик то лушунун негизги 

маданий жана коомдук мекемелердин жөнүндө түшүнүктөрүн  

түзүү.  

Мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн 

өздөштүрүү . 

Таанып билүү  максаттарын өз алдынча тандап алуу  жана 

бөлүү.  

Мейкиндикте  багыт алууда жыйынтыктарга жетишүү үчүн  

толуктоочу  жол  катары иш-аракеттерин алгоритмдештирүү.  

Жабык  жана ачык  мейкиндиги боюнча багыт  алуу  

"Карта-жол" түрдөгү сезүүгө   негизделген тааныш жабык 

мейкиндикте багыт алуу, реалдуу жабык мейкиндик жана багыт 

боюнча окуучулардын түшүнүктөрүн  өткөрүү . 

Мектеп  аянтчасында, мектепте өз алдынча багыт алуу.  

Көчөдөн өтүү эрежелери.  

Рельефтүү пландар жана долбоорлор менен шаар (айыл) 

жөнүндө жалпыланган түшүнүктөрдүн  пайда болушу.  

Оозеки  баяндоо боюнча  жабык мейкиндигин пландоо.  

Шаардын  чегинде бир нече маршруттарды иштеп чыгуу. 

Коомдук  транспорттун ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү.  

Окуучу  үчүн көбүрөөк мааниге ээ коомдук  транспорттук 

каттамдарды изилдөө.  



1142 
 

Конкреттүү  шарттарга жараша, мейкиндикте багыт алуу боюнча 

маселелерди чечүү  үчүн натыйжалуу жолдорун өз алдынча 

тандап алуу;  

  "Көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер    менен 

иштей билүү ыктары.   

Мейкиндикте  багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү.  

Заттарды  текшерүүдө  жана   туура абалды кабыл алуу жана 

ишараттарды  калыптандыруу.    

Окуучунун  турганда,   столдо, партада, стулда, басууда, 

дайыма өткөн ориентирде  (дубал, тосмо тепкич)  өз алдынча 

кыймыл менен поза кабыл алуу.    окууда, жазууда, 

горизонталдык тегиздикте  туура абалды кабыл алуу .   

Тоскоолдуктарды   табуу жана качууда туура абалды кабыл алуу 

Туура   ири объектилерди, текшерүүдө   туура абалды кабыл 

алуу. Бири -бири менен,   жупта  басууда туура абал ды кабыл 

алуу.  

Багытты көрсөтүүчү   туура ишарат.  

Баланын  боюнан   жогору же төмөн  буюмдарды  текшерүүдө 

туура абалды кабыл алуу. унаага     чыгып, кирип жатканда туура 

абалды кабыл алуу. дайыма ориентири жок мейкиндикте 

баратканда туура абалды кабыл алуу.   жолугушууда, 

саламдашууда, коштошууда,   курдаштары жана чон кишилер 

менен маектешүүдө туура абалды кабыл алуу.  

Коомдук  транспортто, көчөдө, мектеп аянты боюнча, мектеп 

има- көргөндөр менен   биргелешип жана өз алдынча     багыт 

алуу.  
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Тааныш  жана бейтааныш бош орун менен өз алдынча 

текшерүүдө туура абалды кабыл алуу.  

Түшүп   кеткен буюмдарды алууда туура абалды кабыл алуу.  

  Көргөндөр  менен биргелешип багыт алуу  

Сокурдун    курдаштары жана кишилер менен бирге жуп менен 

алыста басуу абалы. Окутуу, оюндарда жана   иште   биргелешип 

багыт алуу. жашоо   учурларын моделдөө.  

Коомдук  жайларда жүрүм эрежелери. жүрүм -туруму, 

байланыш жана алысты курдаштары жана ата -энелер менен багыт 

маданияты (коомдук транспортто, театрлардын, ресторандар, 

парк,).  

Дүкөндө  багыт алуу: сатуучу, кассир, азык -түлүк сатып 

алуулар үчүн кайрылуу.  

Почтада  багыт алуу:  кат, посылка жөнөтүү.  

Чоочун  кишиге жардам сурап  менен кайрылуу.  

Таяк  жана   башка багыт алуу тифлотехникалык 

каражаттарын колдонууга үйрөнүү  

Ак  таяктын сокурлардын багыт алуудагы мааниси, милдети, 

түрлөрү   жекече тандоо ыкмалары.  

Таяк  менен багыт алуу  методдору: туура кармоо жана  

кармоо, коопсуздугу.  

Таяк  менен басуу ыкмалары:  айланта сүйрөп жана тайган, 

маятник, кайчылаш.  Таяк менен тепкичте ылдый  жана жогору 

басуу. Имараттардын жанында ичинде таяк менен басуу,   көргөн 

киши менен  басуу,  транспортто таякты колдонуу, таяк менен 

тоскоолдукту аныктоо.  

Көчөдө өтүп бара жатканда таякты колдонуу.  
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4.2.3. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

сокур балдардын   жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан 

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук 

башка субъекттерин   адеп -ахлактык жол менен уюштурууга 

багытталган  бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий 

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын 

негизинде жүзөгө ашырат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  

алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм-турумун 

калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук -педагогикалык 

колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы сокур балдарга   

өз өлкөсүн  сүйгөн, жогорку адептүү, жоопкерчиликтүү,  

чыгармачыл,  демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү 

маанилүү инсандык сапаттарга ээ:  активдүү, өз алдынча, 

коммуникабелдүү   жаранын тарбиялоого багытталган.  

Программанын негизи  өзөктүү   жетишкенди ктери болуп   сокур 

окуучуларды   тарбиялоо процессинде  калыптандырылган 

түшүнүктөрүн, ишмердүүлүк  жолдорун,  туура  инсандык 

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.   

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  алардын адеп -сезимдерин 
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жана адеп-ахлактык жүрүм-турумун калыптандыруу шартында 

коомдун негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  

коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:  

  инсандык маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  "жакшы болуу" деген  жалпы адеп -ахлактык ыйгарым  өбөлгөнү 

түзүү –  оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана 

коомдук-багытталган иш  учурунда адеп -ахлактык талаптардын, 

адеп-ахлак нормаларына негизделет;  

  «Жакшы деген эмне?»  жана «жаман деген  эмне?» адеп -ахлактык 

ойду пайда кылуу, окуучунун  «жакшы» болуу деген сезимди аӊ -

сезимине орнотуу;  

  өздөрүнүн  адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү, 

адеп-ахлак нормаларына жараша өзүн  башкаруу, өзүнөн 

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,   өзүнүн жана 

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;  

  окуунун адептик маанисин  окуучулардын аӊ -сезиминде 

калыптандыруу;  

  адептик негиздерди калыптандыруу –  окуучулардын туура 

жүрүм-турумдун   керектигин,  коомдо кабыл алынган жакшылык 

менен жамандык,  туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ-

сезиминде калыптандыруу;  

  негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу;  
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  негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин 

калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын 

мамилени калыптандыруу,   адеп -ахлактык тандоо, алардын өз 

иш-аракеттери жана жүрүм -турумдун натыйжасы үчүн 

жоопкерчиликти   билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -

аракеттерди жана иш -чараларды бөлүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүү, кыйынчылыктарды чечүү жөндөмдүүлүгү, 

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын 

калыптанышында;  

    өз  Ата-Мекени, кыргыз эли  жана Кыргызстандын тарыхы үчүн 

сыймыктануу сезимин ойготуу;  

    улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү   сезүүсү,    алардын 

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени 

тарбиялоо;  

  патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык сезимин 

калыптандыруу;  

  ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү ;  

  башка адамдарга ишенимин күчөтүү;  

  жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий 

жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү 

жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;  

 Үй-бүлөлүк маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  
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  үй-бүлөгө   коомдун негизи катары   мамилени 

калыптандыруу;  

  окуучулардын ата -энелерге, карыларды сыйлоо жана 

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;  

  үй-бүлөлүк баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу, гендердик, үй -бүлөлүк ролдорун, жана 

аларга карата сый мамилени  калыптандыруу;  

  кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык 

салттары менен тааныштыруу.  

Акыл  эси жеӊил артта калган азиз окуучулар балдардын  

адеп-ахлактык өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын жаранынын 

адеп-ахлактык жактан калыптандыруусунун маанилүү 

аспектилеринин бири болуп  тарбиялык багыттар    менен тыгыз 

байланышта.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы милдеттерин 

улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу 

өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил ар тта калган азиз 

окуучулар  окуучулардын жана алардын ата -энелеринин 

(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске алуу менен 

конкреттештире  алат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  
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  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

(Эстетикалык билим берүү).  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

  Балдарды  адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салтт уу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  
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Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу 

үчүн  ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата-энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы 

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуру унун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы байланыш жана 

кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  

белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн 

арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал 

болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн  бардык коомдук катышуучулардын - тарбиянын  

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй -

бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар 

кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана 

спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  

  ар  бир   баланын алган билимин, жүрүм -турум 

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга 

жол берүүчү тарбиялык иш-тутумун уюштуруу;  

  тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды 

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы 

ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн 

түзүү.  
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Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы төмөн кү 

сыпаттаманы камтууга тийиш:  

адептик тарбиялоо  ишин уюштуруу формаларын, максаттарын 

жана милдеттерин, тарбиянын  күтүлгөн жыйынтыктардын  

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл эси жеӊил артта калган 

азиз окуучулар балдардын жүрүм -турум үлгүлөрүн.  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл эси жеӊил артта калган азиз 

окуучулар   үчүн  БЖБ БЫББПтын негизинде  балдардын билим 

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын   акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар   адеп -ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө 

жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган   түшүнүктөрүн (адеп-

ахлак жана жалпы) реалдуу жашоодо колдонуу жөндөмүн 

өнүктүрүү  . 

 

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюшту руу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.  

Экологиялык  маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  
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көрүүсү  начар  окуучуларга    билим берүү жараянынын ажырагыс 

бөлүгү болуп саналат,   жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине 

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан 

тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын 

(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган   анализаторлорго 

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге 

таянат.  

Программанын максаты: жогорулатуу жана коомдук жана 

айлана чөйрөнүн экологиялык ылайык жана коопсуз жүрүм -

тажрыйбасын байытуу менен ден-соолукка пайдалуу жана коопсуз 

жашоо негиздери экологиялык маданиятын калыптандыруу.  

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды   окутуу шарттарын  санитардык -гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты  камсыз кылуу;  

  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу   психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  

  тышкы дүйнө менен баланын  ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  
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  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын 

денелик, адеп -ахлактык жана руханий ден соолугун 

бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  

  Кыймыл режимин  сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын,  экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын 

алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган 

чөйрөнү коргоо боюнча иш -чаралардын учурунда ж.б.); 

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу 

ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен билим берүү 

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча биргелешкен иш -чаралары;  

  мониторинг жүргүзүү.  
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Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

 Сабакта  психотроптук заттарды алдын алуу сергек  жана 

коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча жасалган иштердин 

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден 

соолук сактоо технологиялары, санитардык -гигиеналык   

талаптарды жана  ченемдерди өткөрүү жолу менен жүзөгө 

ашырылат. Сабактан  тышкаркы иш-чаралар танапис учурундагы  

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек турмуш жумасы, 

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн 

тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык 

кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу а ркылуу ишке ашат.  

Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу 

модели жол инспекторлору менен жолугушуу аркылуу, 

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды  уюштуруу аркылуу ишке 

ашат.  
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Төмөнкү  көрсөткүчтөр программанын   жалпыланган 

жыйынтыгы катары чыга  алышат:  

 1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү 

тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн 

анализаторлор ж.б..);  

 2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө 

коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары  өнүктүрүү, 

анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун 

билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама -

каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;  

 3. оорунун айынан сабактарды калтыруу   санынын 

динамикасы.  

 

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын мазмуну    

Коррекциялык иштин  программасы камсыз кылуусу керек:  

  билим берүү уюмунун шарттарына көнүү 

кыйынчылыктарын жана   өзгөчө билим берүү (анын 

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо     максатында 

сокур окуучуларды   изилдөө  жүргүзүү;  

  топтук жана жекече   түзөтүү жумуштарын  ишке ашыруу 

(анын ичинде логопедиялык), окуучулардын атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;  

  сокур  окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;  

  окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө илгерилетүү, сокур окуучулардын 
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психикалык жана эмоционалдык   абалы   жөнүндө 

маалымат берчү  учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске ал уу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  билим берүү жана күнүмдүк жашоодо   окуучулардын 

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;  

  сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө 

окуучулардын күтүлгөн натыйжаларга жетүү сүнө баа 

берүү.  

Түзөтүүчү  иштин   негизги мазмуну  жана   багыттары  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычындагы сокур  

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги 

мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:  

Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   

үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,   окуучулардын 

өнүгүү жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүн аныктоону 

камсыз кылат.  

Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:  

 окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыктарын 

аныктоо үчүн  психологиялык-педагогикалык жана 

медициналык текшерүү:  

 - окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  

 таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү 

мазмунун өздөштүрүүдөгү өзгөчө кыйынчылыктарын, 

жана  потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;  
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 - окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана 

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;  

 окуучулардын өнүгүү  динамикасын,  ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүүдө  алардын ийгиликтерин мониторинг 

жүргүзүү;  

 изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салу у 

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү 

иштеп чыгуу.  

   Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз  кылат.   

Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  өзүнө камтыйт:  

  класстагы бардык окуучулардын инсандык өнүктүрүү   

үчүн  жайлуу психологиялык  чөйрө  түзүү;  

  окуучунун жекече психологиялык жактан коштоо 

программасын  (мугалимдер менен) даярдоо;  

  окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багытталган 

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;  

  окуучуларды  оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана 

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен  иштеп 

чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана  окутуу методдорун);  

  окуучулардын  өнүгүү  бузууларын жоюу үчүн зарыл 

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды 

жүргүзүү;  
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  инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү, 

жүрүм-турумун тууралоо;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  сокур окуучунун окутуу жана билим берүү боюнча 

сунуштар комплексинин ишке ашыруу (ар түрдүү 

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынган)  

  Кеӊеш иши   окуучуларды билим берүү процессинде     

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун, тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды   

ишке ашырууну  камсыз кылат   

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:   

-  жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн 

болгон жардамды берүү жана  конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.  

-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм -

турумун, жана инсандар аралык өз ар а көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш 

берүү;  

   Маалыматтык-агартуучу иш   окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүн ө  

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   
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-мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн  

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

-  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;  

-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  

-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

 Азиз-сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары болуп  

төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо;  

  Бардык сакталган анализаторлорду   багыт алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш эмес (стандарттык 

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно 

билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү 

түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда  аларды эске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 
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вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, па йдалануу); 

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;   

  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

сокурлардын  таанып билүү мүмкүнчүлүгүн к еӊейтүүчү 

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда 

окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык 

тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу 

ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук 

иште активдүүлүгүн жогорулатуу; жашоодо өз 

алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү адамдардын  маанайына, өзүн сезүүсүнө, 

абалына көӊүл  бурууну  өнүктүрүү.  
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Түзөтүүчү  ишинин программасын ишке ашыруу боюнча 

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.  

Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү 

уюмунда иштеген адистердин ортосунда өз ара аракеттенүү 

механизмин ишке ашыруу үчүн негиз болгон комплекстүү  

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук -

мазмундуу мүнөздөмөлөрү  түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске 

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан  изилдөөнү: 

дарыгерлер, психологдор, мугалимдер) окуучуну изилдөө ; ар 

тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө, 

эмоционалдык эрк сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) 

окуучуну изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин сокур окуучулардын программасын ишке 

ашыруу үчүн адистер өз ара аракеттеринин механизмин 

натыйжалуулугу негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү 

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана 

үй-бүлөнүн жооптуу билим берүү мекемелери менен 

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк 

эмес) жана органдарга билдирет; майыптар жана ата-энелер 

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.  

4.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   окуучулардын  коомдо 

жашоого керектүү  коомдук  тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл 

алчу баалуулуктар системасын алардын жекече жана жаш курактык 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  

чектелбеген окуучулар менен биргеликте ар түрдүү  иш -чараларды 

өткөрүү .  
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Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруунун негизги 

милдеттери:  

  Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;  

  сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;  

  окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алард ын жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү  

муктаждыктарын  эске алуу;  

  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз 

алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  

  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн   

ар кандай түрлөрүндө   окуучулардын кызыкчылыктарын 

өнүктүрүү;  

   адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын 

айланага жана өзүнө туура баа берүү, эстетикалык 

муктаждыктарын, баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүнү, кыйынчылыктарды жеӊе билүнү,   

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту, максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  

  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш 

тажрыйбасын кеӊейтүү,  

  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамилесин 

калыптандыруу;  

  адамдар менен коомдук байланыш түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,  окучуунун үй -бүлө, билим 

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  
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  мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин  бекемдөө;  

  Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка 

адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү,  экинчи 

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.  

 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк төмөнкү көрсөткүчтөрдү  

ишке ашыруу шарттарын камсыз кылууга багытталган:  

  Акыл эси жеӊил артта калган азиз окуучулар 

окуучулардын жашоонун ар түрдүү аспектилерине жеке 

кызыкчылык пайда кылуучу чыгармачылыгын, жайлуу 

өнүктүрүүчү чөйрөдө өз алдынча ишке ашыруусун; 

айлана-чөйрөгө карата оң мамилесин;  

  балдардын коомунда баарлашуу процессинде жана 

биргелешкен иш-аракеттердин жүрүшүндө, курдаштары 

жана окутуучулар менен жигердүү өз ара 

аракеттенүүсүндө окуучуну  коомдук калыптандырууну.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү багыттары 

боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, адептик, 

коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

ишке ашыруунун уюштуруу  формалары: жеке жана топтук 

сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  таймаштар,  

конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

Билим  берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 
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өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  сокур окуучулардын жана 

алардын кадимки   өнүгүп келе жаткан курбуларынын   

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  алуу менен 

уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк    билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат. 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды 

улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын ж айкы эс алуусун 

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык 

лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана 

кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  



1164 
 

Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз  ара байланышта 

болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан 

тышкаркы программасын иштеп чыгуу боюнча иш -чаралардын 

жумушчу программасы түзүлөт,    алар  башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкталган негизги билим берүү программасын 

пландаштырылган натыйжаларын  өздөштүрүүгө багытталган . 

 

4.3. Уюштуруу бөлүгү  

4.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.  

Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  

Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   
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класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик-аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү уюму   билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

 Окуу планынын билим берүү мамилелеринин 

катышуучулары тарабынан түзүлгөн бир бөлүгү камтыйт:  

  сокур окуучулардын жекече атайын билим берүү 

керектөөлөрүнө муктаж ишке ашырууну камсыз кылуучу 

тандалма сабактарды.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   Акыл эси 

жеӊил  артта калган азиз окуучулар окуучулардын жекече 

өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз 

кылат.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүгү коомдук иш, жалпы 

маданий, спорттук жана эс алуу иш сыяктуу багыттар 

боюнча, жана сокур окуучулардын  жеке өнүгүүсүн 

камсыз кылуучу;  

  түзөтүү-өнүктүрүүчү аймакты, сокурлуктун терс 

таасирин, изилдөө жана өнүктүрүү боюнча экинчи 

бузуулардын алдын алуу натыйжасын 

минималдаштырууга багытталган түзөтүүчү курстарды.  

Билим берүү уюму өз алдынча окуу курстары түзөтүү - 

өнүктүрүүчү   аймактын жүрүшүндө окуучулардын ишин уюштуруу 

технологияларын, ыкмаларын аныктоого укуктуу.  
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 Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт  (түзөтүү -өнүктүрүүчү 

аймактын саатары  БББ баскычында окутуунун бардык 

мөөнөттөрүндө жумасына    5сааттан кем эмес болушу керек).  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим 

берүү уюмунун жергиликтүү актысында  белгиленген.  

Окуу планы  төмөнкү нормалардын негизинде иштелип 

чыккан: "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамда, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.  

Иштөө режими.  

Билим  берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН 

тарабынан белгиленген билим берүү процессине  коюлган 

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү 

шартында сокур окуучулар БББ БЖББПты  өздөштүрүүдө 1 -класста 

кайталоо мүмкүндүгүн берет (1 -4-класстар)   б.а.  программаны 

узартылган  мөөнөттө өздөштүрүүгө  мүмкүнчүлүк берет.  

1-класста кайталап аркылуу окутуунун жыйынтыгында окуу 

сабактарынын саны 3500 сааттан ашык болушу мүмкүн эмес.  

Сокур  окуучулардын психо -физикалык жөндөмүн эске алуу 

менен, БББ БЖББПты  ишке ашыруучу билим берүү  уюмдун окуу 

сабактары 5 күндүк окуу жумасында   жүргүзүлөт.   Сабактар 1  

смена менен өткөрүлөт.  билим берүү уюмунун иш режими 
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санитардык-эпидемиологиялык кызматынын көзөмөлү астында 

жүзөгө ашырылат.  

 Жалпы билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын 

узактыгы –  1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем 

эмес.  

Окуу  жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык 

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.   1 - класстын сокур 

окуучулары үчүн  окуу жыл ичинде директордун наамына   

берилген ата-энесинин арызынын негизинде 1 -жана 3-чейректе  эс 

алууга кошумча жума  белгиленет.  

Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга 

карата катышы ар бир класстын окуучулары оптима лдуу жүк менен 

камсыз кылышын, сабактарды өздөштүрүүгө жогорку сапатын 

камсыз кылат.  

Сабактардын ортосундагы танапис 10 мүнөт, 2 -жана 3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.  

Топтук түзөтүү  сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 -

5 класстарга  топтук сабактар үчүн  40 мүнөт чектелет. Жекече 

коррекциялык сабактын  узактыгы 20 мүнөт.  

Окуу  жүктөмүнүн  акырындап өстүрүү  "кадам" ыкмасын 

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили 

уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде 

күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.  

Тапшырмалар окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу 

менен   берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз 

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа  
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жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып -

билүү мүнөздөгү  тапшырмалар  гана сунушталат, балдардын 

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.  

Бул тапшырмалардын   максаты –  окуучулардын өз алдынча 

үй тапшырмасын   аткарууга  тышкы жана ички стимулдарды   

калыптандыруу.   1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү  гана  

тапшырмалар    сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү 

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган  тапшырмалар 

берилет. Үчүнчү чейректе класста  башталган  иштердин аякташын 

үйдөн аткаруу боюнча тапшырмалар берилет. тапшырмаларды 

жүзөгө ашыруу үчүн   ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.  

Экинчи   класстан  баштап сабактар боюнча тапшырмалар   

«минимакс»   принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча 

тапшырманын  бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми 

экинчи бир бөлүгү  - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп, 

бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу 

менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга  - 2 

саатка чейин -120 мүнөт.  

 Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш 

(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү  чөйрөсүндө) боюнча өз -

өзүнчө жүргүзүлөт.  

Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин   45 мүнөттөн кем 

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарын эске алуу менен) 1680 саатт ан ашык эмес болуш керек.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө  жумасына сарпталган 

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 
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сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)  1 - 5-класстарда  10 

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен 

аныкталат  

3.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде  

иштеген мектептерде    азиз -сокур окуучулар  үчүн башталгыч 

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим 

берүүчү программасын ишке ашырууга шарттардын системасы.  

 Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле 

коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу 

керек.  

Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон шарттардын 

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык 

(анын ичинде окуу-методикалык жана  маалыматтык колдоо); 

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарттар    үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чө йрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн 

ачыктыгын жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)   

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, 

акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  
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Инклюзивдик мектепте окуган азиз -сокур окуучулары үчүн 

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы 

билим берүүчү программаны ишке ашыруунун  кадрдык 

шарттарына талаптар . 

 

 Кыргыз /  орус тили:  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу.  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

  Окуу.   

Үн   чыгарып окуу .   Л. Брайль чекиттик арибин колдонуу.  

Муундук  окуудан сөздөрдү түшүнүп  туура  окууга   өтүү. 

Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине ылайык 

ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  Сөздөрдү, сөз айкаштарын, 

сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди түшүнү п  окуу. Тыныш  

белгилерине ылайык басым жана тыным менен окуу.  

Ичинен окуу .  Окуу  текстин түшүнүү.  

Тексттердин түрлөрү менен иштөө. Тексттердин түрлөрү 

жөнүндө жалпы элестер: окуу жана көркөм. Тексттин  

өзгөчөлүктөрү. Текстте колдонулган сөздөрдү жана с өз  айкаштарын 

түшүнүү. Текстти  сүйлөмдөрдөн   айырмалай көндүмдөрүн иш 

жүзүндө иштеп чыгуу. өз алдынча  теманы, аныктоо, негизги 

маселе, тексттин түзүмү;   ичинен маанилүү бөлүктөрүн тексттен 

бөлүү. Жамааттык талкуулоого катышуу: суроолорго жооп бере 
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билүү, тема боюнча, жолдошторунун сөздөрдөн уга текстти менен 

маектешүүнүн жүрүшүндө жооп толуктоо.   Текстти   план  менен 

же анын бир бөлүгүн,     негизги сөздөр боюнча айтып берүү.  

 Окуу  милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун 

практикалык өздөштүрүү   (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).  Окуу  

жана күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин 

өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, 

суроо-талап менен кайрылуу).  

Жазуу .   Колдордун  эркин кыймылдарын жана манжалардын  

моторикасын өнүктүрүү.   Такта  мейкиндигинде жана баракта   

багыт алуу ыктарын өнүктүрүү. Айтылышы менен жазылышы 

карама-каршы келбеген  сөз жана сүйлөмдөрдү  айтуу менен жазуу.    

Сөздөр жана сүйлөмдөр. Сөздү  талдоо үчүн материал, изилдөөнүн 

объектиси катары кабыл алуу. .    Белгилүү  эрежелер боюнча   угуп, 

окуп көчүрүп жазуу. Сөздүн  маанисине көз салуу. Сөз  жана 

сүйлөм  ортосундагы айырма. Сүйлөм   менен иштөө: сөздөрдү 

тандап,   тартибин өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.  Берилген 

интонация менен  сүйлөмдү куруу.    

 Математика  

Пропедевтика.  

Буюмдардын  касиеттери  

Кээ  бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү 

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол 

жакта) жана башкалар.  

Салыштыруу   
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Эки  буюмду салыштыруу, катар сабактар.  

Көлөмү, аянты менен салыштыруу ири, чоң, кичине, 

ошончолук көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол 

эле баллга. өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу: 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке); 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, жоон, ичке);  бирдей, 

узундугуна барабар (туурасы, бийиктиги, тереңдик, туурасы); 

бирдей, бир түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, бийиктиги 

тереңдик жана туурасы). узундугу үч же төрт заттар менен 

салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туур асы); Мындан ары, 

кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, жоон); узун, кыска 

(кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке).  

Массасы боюнча  эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор, 

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, мисалы, 

тартылуу күчү сыяктуу эле, анткени, анын (салмагы) (бирдей, бир 

түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт заттар менен 

салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ жеӊил;  

Заттар  жана алардын компоненттеринин саны, предметин 

салыштыруу. эки же үч тийиш  калкты салыштыруу. Сөз: канчалык 

көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле суммасы, бир аз, бир, бир, эч ким.  

Кичинекей тийиш калктын бир -бир, алар же алардын 

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу: көп, 

аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.  

Объектилердин мейкиндикте,  түздүктө абалы.  

  Объектилердин  мейкиндикте,  түздүктө абалы боюнча бири -

бирине   окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол, 
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жогорку, төмөнкү, жогоруда, төмөндө, алыс, жакын, боюнча, 

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, м енен, жана, алдында, 

артында, жогоруда, төмөндө, ортосунда, өз ара борборунда, 

алдында.  

Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто 

(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол 

эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үс түнкү оң, сол, 

төмөнкү оң, сол бурчунда.  

Бирдиктер  жана алардын катышы  

Убакыт  бирдиги - сутка.  Сутка: эртең менен, түштөн кийин, 

кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, убагында, 

узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.  

Курагы  боюнча салыштыруу: жаштар, карылар, жаш, же 

болбосо улуу.  

Геометриялык  материал  

Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб, 

жыгач.  

Сандар  жана көлөмдөр. Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана 

разряддар. Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу. Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби, салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);    көлөм бирдиги  (литр), 

убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү көлөмдөрдү 
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салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири, 

төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.   Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Са ндык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   арифметикалык 

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу 

жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  көбөйтүү).  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага көп 

(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 
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жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.  Мейкиндик мамилелер.  

 Геометриялык  фигуралар .   Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол, 

ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, т ик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга 

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  параллелепипед, 

пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө .   Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө.  Эсеп, көлөмдү өлчөө менен 

байланышкан маалыматтарды  чогултуу жана берүү, алынган 

маалыматты  турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана 

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана», 

«жок», «эгер .. .  анда .. .», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар бири», 

«баардыгы»,«кээ бири»). Передметтердин, сандардын, 

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу, 

түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны окуу жана толтуруу  

Табият таануу.  
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Адам жана жаратылыш  

   Жаратылыш  бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн 

эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз 

жана жандуу жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтерд ин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.    

Бардык  табигый   объекттер  заттардан турат.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер,  

суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар. 

Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй практикалык иштер. 

Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер 

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета, 

Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус 

Жердин модели катары. Географиялык карта жана план. 

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана 

картада жайгашуусу.  

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү  (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 
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шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн 

жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. С уу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  а ймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн  адам жашоо чарбачылыгы, 
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жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык-

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын тамактануу 

өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй 

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын 

ролу. Жапайы  жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй 

жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, алардын 

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн  

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири.  Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылы ш коруктары, 
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улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү, 

сыйлоо.       

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн  катышы. Үй-

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 
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салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.   Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир ад амдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары. Тууган жерине 

тарыхынын маанилүү окуялары.  

Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  
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Мектеп окуучусунун   күн тартиби,    эмгек жана эс алуу 

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,  таза абадагы оюн ден 

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын 

номерлери.  Жеӊил  жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө 

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын  ар кайсы мезгилинде 

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт  

коопсуздугунун  эрежелери, газ, электр энергиясын, сууну 

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  

  Көркөм искусство жана тифлографика  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары . 

   Сокур  окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.  

Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш   үчүн 

мааниси.   Сокурлар  үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского, 

Н.В.Клушиной,    «Школьник»  ж.б. приборл ор.). Куралдар жана 

чийүү үчүн приборлор. Рельефтүү сүрөттөрдү жүргүзүү үчүн 

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар    

менен иштөөнүн коопсуздук чаралары. Прибордо багыт алуу.  

Куралдар  жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирд ей 

бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары. 

Сүрөт  тартуу ыкмалары.   кагазда, пластикалык массада, тасмада 

иштөө   техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.  

Сүрөттөрдү окууда  мейкиндикте багыт алуунун  башталгыч 

түшүнүктөрү (сол-оӊ, жогорку төмөнкү, ортоңку) менен 

таныштыруу.   сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска, 

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм  түшүнүгү. 
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Заттарды түзүлүшү, өлчөмү, көлөмү, мейкиндиктеги   абалы  

боюнча  салыштыруу,   рельефтүү сүрөтү мене н   байланыштыруу.  

Формасы жөнөкөй геометриялык эталондорго жакын 

буюмдарды    окуу. Геометриялык формалардын   айкалышын 

камтыган буюмдарды окуу. Татаал  формадагы буюмдарды окуу. Ар 

кандай татаалдык деӊгээлдеги сүрөттөрдү тартуу ыкмалары. 

Таяныч элестөөлөрдү  калыптандыруу.   

Даяр  формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды 

аткаруу.   айкелчилик  көндүмдөрүн өздөштүрүү.   Пластилинден  

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.  

Натурадан тартуу.  

Сызыктардын  ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,  

тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу 

буюмдун формасын  өткөрүү. Контур түшүнүгү.  Контур 

түшүнүктөрдү калыптандыруу. (Приборлор:  Н.В.Клушинанын, 

«Школьник», «Графика»). Кесиндини  бирдей бөлүктөргө 

бөлүштүрүү. Тик  бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын 

катышы.  

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Предметтик  дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен   

мейкиндикте  аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи. 

Окшоштуктар жана  ортосундагы айырмачылык.  Мүнөздүү  

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый  формалар.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде  

болгон буюмдарды натурасынан тартуу.  Трафареттерди  колдонуу, 

даяр элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. 
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Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (оюнчук)  негизде  болгон 

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар  бир элементтин обочолонтуу 

жана белгилөө.  

Кубиктерден куруу, трафареттерди  колдонуу, даяр 

элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. Предметтин 

сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу.  Өсүмдүк 

формаларын  натурасынан тартуу.  

  Изилдөө алгоритмдери. Структурасынын анализи, 

салыштыруу.  Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү   жана 

рельефтүү тартылышы менен окуу.   Аппликацияларды  жасоо,  

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.  

Жаныбарлардын  сүрөтүн натурасынан тартуу. 

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.   

Түзүлүшүнүн анализи, салыштыруу. Мүнөздүү белг илери.  

Буюмдун  рельефтүү тартылышын     окуу жана  натурасы менен 

байланыштыруу. Аппликацияларды  жасоо,  ийлеп -чаптоо, буюмдун 

рельефтүү сүрөтүн тартуу.   

Декоративдик  сүрөт.   

Кыргыз оюм-чийимдери, анын дайындалышы,   жана  

турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.  

Оюнун тийип сезүү   аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун  

анализи. Жасалгалоо  түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек, 

ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.  Көркөм  өнөр жана кол 

өнөрчүлүктө   ыргактын ролу.  

  Жөнөкөй  оюну  сапта  даяр формалардан  аткаруу.   Өсүмдүк 

оюларын  трафаретти    колдонуу аркылуу жабык үлгү 

жасалгаларын аткаруу.  
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Пластикалык  материалдардан  ар кандай темаларга  

изилденген оюулардан  жасалгаларды аткаруу.    Декоративдик - 

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалану у.  

Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар 

кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.).  Көркөм    образын  

түзүү үчүн ар кандай  материалдар менен иштөөнүн  башталгыч 

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу, 

кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).  

Көркөм  долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн 

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

 Материалдарды кол менен кайра иштетүү технологиясы. 

Көркөм  сапаттын  элементтери.  

Материалдар жөнүндө жалпы түшүнүк, алардын келип чыгышы. 

көрүү, тийүү элес негизинде изилдөө материалдары жана 

өзгөрүүсүз талдагычтары.  

Ишти  аткаруу үчүн материалдарды даярдоо. Материалдарды 

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын    структуралык өзгөчөлүктөрү 

боюнча материалдарды тандоо,    мугалимдин жардамы менен 

продукт багытына жараша кайра иштетүү материалдарды 

пайдалануунун тиешелүү ыкмалары, пайдалануу.  

Материалдарды  иштетүү  үчүн     (колдонулуп жаткан куралдардын 

аттарын билим, масштабы, пайдалануу шарттары) үчүн аспаптар 

жана жабдуулар, аларды сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу 

үчүн ыкмаларын ишке ашыруу. куралдар менен иштеген коопсуздук 

чаралары.  

материалды   кол менен иштетүү үчүн негизги  технологиялык  

операцияларды атоо жана аткаруу: эсептөө бөлүктөрүн (үлгү 
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шаблон үчүн, шаблондор, Брайл сызык менен полигон, компас), 

тандоо ден (жашына, кайчы менен кесип) бөлүгүн түзүүдө (ийилип, 

кабатталып, ж.б.),  жамаат продукт (желим, жип, зым, сай жана 

башка бирикмелер), даяр продукт же алардын бир бөлүгү 

(аппликация ж.б.).  Кыргызстандын ар кайсы элдеринин (жашылча, 

геометриялык жана башка жасалгалар)   оюу -мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык аткарылышы.  

Жөнөкөй практикалык маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй өлчөө 

жана курулуштарды пайдалануу. Белгилүү  бир ишти -контролдоо 

жана акыркы продуктысы (мугалимдердин жардамы менен).  

Куруу  жана моделдештирүү  

Кандайдыр  бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор 

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана 

башкалар.). Продукт, өндүрүмдүн чоо -жайы (жалпы). Продукт  

долбоор жөнүндө түшүнүк. Түрлөрү жана байланыштыруучу 

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга  негизги талаптар (дал келген 

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).  

Долбоорлоо  жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды 

моделдөө.  

 Дене  тарбия.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар 
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катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү  

жүктөмдөр.   

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр .  Физикалык көнүгүүлөрдүн  физикалык 

сапаттардын өсүшүнө  жана физикалык өнүгүүсүнө таасири, 

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең са лмактуулук.  

Спорттук  иш-ыкмалары .   

Өз  алдынча машыгуулар .   Дененин  туура турушуна шарт 

түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды 

өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден 

соолукту чыӊдоо   боюнча иш -чараларды аткаруу; (эртең мененки 

машыгуу,  физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор .  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында 

жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин сактоо. Физикалык 

мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  ооруларын алдын 

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар  

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү 

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн 

топтому.   Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо 

ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   буйруктарын 
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тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык таяктар, 

желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм  мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, жүгүрүү, 

ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып, 

жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, 

гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, 

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине  топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу; бурулуу; түшүү, 

көтөрүлүү; токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү 

кыймылдар; калкууга  үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана 

буттардын кыймылдарын  макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. Суудагы 

оюндар. Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын элементтери.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.  

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  
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Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту 

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар; 

топту тосуу;   топту сактоо; шакекч е  түбүнөн эки колу менен бир 

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир 

топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана 

тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жа гынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  

Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Роллингбол жана гандбол  

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын  өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, 

бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  

секирүү.  

 Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак  

Ийкемдүү  дене  тарбия.  

    Физикалык  калыбына келтирүү. Ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөр ар түрдүүлүгү. Туура дем алуу.   Адамдын дене 
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келбети.  Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга талап, 

алардын эрежелери. Дене тарбия көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр. 

Тренажёрдогу  көнүгүүлөр . Көрүү жана  ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөрү.  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Жалпы көнүгүүлөр.  

Катардагы  көнүгүүлөр. Даярдоочу  көнүгүүлөр. Жалпы 

өнүктүрүүчү  көнүгүүлөр. Буюмдар  менен жалпы өнүк түрүүчү 

көнүгүүлөр. Негизги  кыймылдарды калыптандыруучу  

көнүгүүлөр. Мурда  өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо. 

Кыймылдуу  оюндар. Бий  элементтери. Дем алуу 

көнүгүүлөрү.  

Медициналык - түзөтүүчү көнүгүүлөр.  

Дем алуу көнүгүүлөрү  ( окуучулардын биринчи то бу 

үчүн). Далы   жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөр.  Таман булчуӊдарын калыптандыруу үчүн 

көнүгүүлөр (2-топтун окуучулары  үчүн).  Муундардын  

кыймылдуулугун калыптандырууга  багытталган көнүгүүлөрдү 

аткаруу.  

 Сабактар   карама -каршылыктарды жана жеке булчуң 

топторунун жогорулатуу боюнча врач -офтальмологдун  

сунуштарын эске алуу  менен өткөрүлөт.  

  Көрүү  функциясын  жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр. 

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   багыттагы  көнүгүүлөр.   

Координациялык  ыкмаларды өнүктүрүүчү көнүгүүлө р. 

Чыдамкайлыкты  өнүктүрүү боюнча   көнүгүүлөр. Эптүүлүктү 

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Көрүүсү  сакталган  окуучулар үчүн  көздүн 

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын   жакшыртуу 
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үчүн  көнүгүүлөр. Табигый кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн 

турукташтыруучу көнүгүүлөр.  

Дарылоо тренажёрлорундагы  көнүгүүлөр .   

Велотренажёрдогу   көнүгүүлөр.   Чуркоо  боюнча 

көнүгүүлөр.   "Ден соолук" тренажёрунда   көнүгүүлөр.  

 Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

 Жеке гигиена:  

Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.  

Балдар  менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке 

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. Коомдук 

жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, тиштерди 

күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү тазалы к  каражаттарын колдонуу. 

Жеке туалеттик буюмдарды  сактоо.   Чачын тароо, таракты сактоо, 

таракты тазалоо  эрежелери.   Кол жуу үчүн щётка.  

Кийим  жана бут кийим.  

 Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар   

жана балдар үчүн кийимдер.  Сезон боюнча кийим.   

Кийимдин он жана терс жагы. Кийим  бөлүктөрү.  

Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары. 

Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;  Кийим сактоо б оюнча 

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка 

менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди планына 

ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, толугу менен.  

 Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу 

багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так 

ылайык тийиштүү кийим кийүү.  

  Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан, 

жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.  
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 Бут  кийим, ар кандай буюмдар. Бут  кийим, ар кандай 

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим: 

кышкы, жайкы, сезондук.  

 Бут кийим бөлүктөрү, байпак, апкыты, кончу, таманы, 

согончогу, батеги.  

 Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар, 

аспаптар.   

каралган мейкиндиктеги бут кийимди   коюу.  

Тамактануу :  

Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы, 

жыты сырткы келбети.  

 Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык, 

нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү 

оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, мөмө-жемиштерди 

чыгарганды,    суюк азыктарды  куйганды, ж.б.;  

 Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак суу 

куюу; кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.  Тамак - аш даярдоодо 

бычакты   колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп кетен жерлерин 

алып таштоо.  

 Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти 

даярдоо.  

 Дасторкондо  жүрүм-турум эрежелерин сактоого.  

Турак -жай:  

 Мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгилери, үйгө   коюлуучу гигиеналык талаптар. 

Эмерек анын бөлүктөрү.  
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 Үйдү    тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо  үчүн зарыл болгон 

жабдууларды колдонуу; аларды сактоо ыкмалары.Бөлмө 

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду  коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик буюмдарын 

коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.  

Транспорт : 

  Транспорт каражаттарын таануу.   Жүргүнчү  ташуучу   

транспортту  пайдалануу.  Жүргүнчү  ташуучу унаа  

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча  табуу. Коомдук 

транспортто жүрүм -турум эрежелери.  

Транспорт каражаттарын токтотуу. Жүргүнчү унаадан   чыгуу. 

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл 

транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коо мдук 

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен 

туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча, 

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.  

Коомдук транспорттогу жүргүнчүлөрдү жүрүм -турум 

эрежелериКепте  сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

Сатуу мекемелери:  

Дүкөндөрдүн  айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.  

Соода  түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.  

Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.  

Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу.  
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Жүрүм-турум маданияты:  

Күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

Баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу  

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылуу .  

Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам 

сурап алуу.  

Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.  

Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.  

Белектерди тандоону билүү.  

"Мейкиндикте багыт алуу":  

Сакталган   анализаторлорду пайдалануу . 

Сакталган   анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында 

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө пайдалануу. 

Дүйнөнүн үн сүрөт. Объектилердин мүнөздүү касиеттерин жана 

сапаттарын шилтеме катары колдонуу (жыт, жер, жаратылыш 

угулат). болжолдоо жерлерди оозеки баяндоо. Курчаган буюмдар  

жана алар менен иш - аракет кылуу жөнүндө мейкиндик 

элестөөлөрү. Мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү 

кызыкчылыктары.  
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Микромейкиндикте багыт алуу.  

Окуу  жумуш ордунда багыт, китепте,   доскада, дасторкондо. 

Туура түшүнүү жана мейкиндик терминологиясын кепте 

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда 

чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, тө мөндө, анын 

жанында.  

Башынан аягына чейин, солдон онго, солдон мейкиндик 

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки 

өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.  

Рельефтүү   пландары  жана план боюнча жабык мейкиндикте 

багыт. Рельефтүү пландагы шарттуу белгилер.  

    Буюмдук жана     мейкиндик түшүнүктөрүн өнүктүрүү.  

Жабык  мейкиндиктин толушу жөнүндө түшүнүктөрү  

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш 

жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн 

колдонуу.  

Алардын моделдери, моделдери жана тъшърългён сърёттёлъш 

менен реалдуу объекттерин катышы.  

Мектептердин  аянтындагы жана мейкиндик жайгашкан 

толтуруп объектилерин түшүнүктөрү.  

  Шаардагы  объектилер  жөнүндө түшүнүктөрүн 

калыптандыруу: дарактар, бадалдар, газондор, оюн аянтчалары, 

көчөлөр, тротуар,   жол чырактары, жер астындагы жана жер 

үстүндөгү жол, мектепке жакын жайгашкан аядамалар, үйлөр, 
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күркөлөр, дүкөндөр; коомдук транспорт (автобус, троллейбус, 

такси, машина).  

  Багыт  боюнча максаттар жана мейкинд ик түшүнүктөрүн  

конкреттештирүү.  

Шаар (айыл) жана алардын  предметтик толушунун негизги 

маданий жана коомдук мекемелердин жөнүндө түшүнүктөрүн  

түзүү.  

Мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн 

өздөштүрүү . 

Таанып билүү  максаттарын өз алдынча тандап алуу   жана 

бөлүү.  

Мейкиндикте  багыт алууда жыйынтыктарга жетишүү үчүн  

толуктоочу  жол  катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү.  

Жабык  жана ачык  мейкиндиги боюнча багыт  алуу  

"Карта-жол" түрдөгү сезүүгө   негизделген тааныш жабык 

мейкиндикте багыт алуу, реалдуу жабык мейкиндик жана багыт 

боюнча окуучулардын түшүнүктөрүн  өткөрүү.  

Мектеп  аянтчасында, мектепте өз алдынча багыт алуу.  

Көчөдөн өтүү эрежелери.  

Рельефтүү пландар жана долбоорлор менен шаар (айыл) 

жөнүндө жалпыланган түшүнүктөрдүн  пайда болушу.  

Оозеки  баяндоо боюнча  жабык мейкиндигин пландоо.  

Шаардын  чегинде бир нече маршруттарды иштеп чыгуу. 

Коомдук  транспорттун ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү.  

Окуучу  үчүн көбүрөөк мааниге ээ коомдук  транспорттук 

каттамдарды изилдөө.  
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Конкреттүү  шарттарга жараша, мейкиндикте багыт алуу боюнча 

маселелерди чечүү үчүн натыйжалуу жолдорун өз алдынча 

тандап алуу;  

  "Көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер    менен 

иштей билүү ыктары.   

Мейкиндикте  багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү.  

Заттарды  текшерүүдө  жана   туура абалды кабыл алуу жана 

ишараттарды  калыптандыруу.    

Окуучунун  турганда,   столдо, партада, стулда, басууда, 

дайыма өткөн ориентирде  (дубал, тосмо тепкич)  өз алдынча 

кыймыл менен поза кабыл алуу.    окууда, жазууда, 

горизонталдык тегиздикте  туура абалды кабыл алуу .   

Тоскоолдуктарды   табуу жана качууда туура абалды кабыл алуу 

Туура   ири объектилерди, текшерүүдө   туура абалды кабыл 

алуу. Бири -бири менен,   жупта  басууда туура абалды кабыл 

алуу.  

Багытты көрсөтүүчү   туура ишарат.  

Баланын  боюнан   жогору же төмөн  буюмдарды  текшерүүдө 

туура абалды кабыл алуу. унаага     чыгып, кирип жатканда туура 

абалды кабыл алуу. дайыма ориентири жок мейкиндикте 

баратканда туура абалды кабыл алуу.   жолугушууда, 

саламдашууда, коштошууда,   курдаштары жана чон кишилер 

менен маектешүүдө туура абалды кабыл алуу.  

Коомдук  транспортто, көчөдө, мектеп аянты боюнча, мектеп 

има- көргөндөр менен   биргелешип жана өз алдынча     багыт 

алуу.  
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Тааныш  жана бейтааныш бош орун менен өз алдынча 

текшерүүдө туура абалды кабыл алуу.  

Түшүп   кеткен буюмдарды алууда туура абалды кабыл алуу.  

  Көргөндөр  менен биргелешип багыт алуу  

Сокурдун    курдаштары жана кишилер мен ен бирге жуп менен 

алыста басуу абалы. Окутуу, оюндарда жана   иште   биргелешип 

багыт алуу. жашоо   учурларын моделдөө.  

Коомдук  жайларда жүрүм эрежелери. жүрүм -туруму, 

байланыш жана алысты курдаштары жана ата -энелер менен багыт 

маданияты (коомдук транспортто, театрлардын, ресторандар, 

парк,).  

Дүкөндө  багыт алуу: сатуучу, кассир, азык -түлүк сатып 

алуулар үчүн кайрылуу.  

Почтада  багыт алуу:  кат, посылка жөнөтүү.  

Чоочун  кишиге жардам сурап  менен кайрылуу.  

Таяк  жана   башка багыт алуу тифлотехникалык 

каражаттарын колдонууга үйрөнүү  

Ак  таяктын сокурлардын багыт алуудагы мааниси, милдети, 

түрлөрү   жекече тандоо ыкмалары.  

Таяк  менен багыт алуу  методдору: туура кармоо жана  

кармоо, коопсуздугу.  

Таяк  менен басуу ыкмалары:  айланта сүйрөп жана тайган, 

маятник, кайчылаш.  Таяк менен тепкичте ылдый жана жогору 

басуу. Имараттардын жанында ичинде таяк менен басуу,   көргөн 

киши менен  басуу,  транспортто таякты колдонуу, таяк менен 

тоскоолдукту аныктоо.  

Көчөдө өтүп бара жатканда таякты колдонуу.  
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4.2.3. Адеп  -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

сокур балдардын   жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан 

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук 

башка субъекттерин   адеп-ахлактык жол менен уюштурууга 

багытталган  бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий 

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын 

негизинде жүзөгө ашырат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү  жана тарбиялоонун максаты  

алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм-турумун 

калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук -педагогикалык 

колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы сокур балдарга   

өз өлкөсүн сүйгөн, жогорку адептүү, жоопкерчиликтүү,  

чыгармачыл,  демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү 

маанилүү инсандык сапаттарга ээ:  активдүү, өз алдынча, 

коммуникабелдүү   жаранын тарбиялоого багытталган .   

Программанын негизи  өзөктүү   жетишкендиктери болуп   сокур 

окуучуларды   тарбиялоо процессинде  калыптандырылган 

түшүнүктөрүн, ишмердүүлүк  жолдорун,  туура  инсандык 

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.   

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  алардын адеп -сезимдерин 
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жана адеп-ахлактык жүрүм-турумун калыптандыруу шартында 

коомдун негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  

коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:  

  инсандык маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  "жакшы болуу" деген  жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү 

түзүү –  оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана 

коомдук-багытталган иш  учурунда адеп -ахлактык талаптардын, 

адеп-ахлак нормаларына негизделет;  

  «Жакшы деген эмне?»  жана «жаман деген  эмне?» адеп -ахлактык 

ойду пайда кылуу, окуучунун  «жакшы» болуу деген сезимди аӊ -

сезимине орнотуу;  

  өздөрүнүн  адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү, 

адеп-ахлак нормаларына жараша өзүн  башкаруу, өзүнөн 

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,   өзүнүн жана  

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;  

  окуунун адептик маанисин  окуучулардын аӊ -сезиминде 

калыптандыруу;  

  адептик негиздерди калыптандыруу –  окуучулардын туура 

жүрүм-турумдун   керектигин,  коомдо кабыл алынган жакшылык 

менен жамандык,  туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ -

сезиминде калыптандыруу;  

  негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу;  
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  негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар  жана сезимдерин 

калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын 

мамилени калыптандыруу,   адеп -ахлактык тандоо, алардын өз 

иш-аракеттери жана жүрүм -турумдун натыйжасы үчүн 

жоопкерчиликти   билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -

аракеттерди жана иш -чараларды бөлүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүү, кыйынчылыктарды чечүү жөндөмдүүлүгү, 

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын 

калыптанышында;  

    өз  Ата-Мекени, кыргыз эли  жана Кыргызстандын тарыхы үчүн 

сыймыктануу сезимин ойготуу;  

    улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү  сезүүсү,    алардын 

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени 

тарбиялоо;  

  патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык сезимин 

калыптандыруу;  

  ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдашта ры 

менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин күчөтүү;  

  жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий 

жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү 

жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;  

 Үй-бүлөлүк маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  
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  үй-бүлөгө   коомдун негизи катары   мамилени 

калыптандыруу;  

  окуучулардын ата -энелерге, карыларды сыйлоо жана 

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;  

  үй-бүлөлүк баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу, гендердик,  үй-бүлөлүк ролдорун, жана 

аларга карата сый мамилени  калыптандыруу;  

  кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык 

салттары менен тааныштыруу.  

Акыл  эси жеӊил артта калган азиз окуучулар балдардын  

адеп-ахлактык өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын жара нынын 

адеп-ахлактык жактан калыптандыруусунун маанилүү 

аспектилеринин бири болуп  тарбиялык багыттар    менен тыгыз 

байланышта.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы милдеттерин 

улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу 

өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил артта калган азиз 

окуучулар  окуучулардын жана алардын ата -энелеринин 

(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске алуу менен 

конкреттештире  алат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп-ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  
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  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга т арбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

(Эстетикалык билим берүү).  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн формалары,   түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

  Балдарды  адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  
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Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыру у 

үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы 

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы байланыш жана 

кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  

белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн 

арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал 

болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн  бардык коомдук катышуучулардын - тарбиянын  

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй -

бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар 

кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана 

спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  

  ар  бир   баланын алган билимин, жүрүм -турум 

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн  иш жүзүндө колдонууга 

жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;  

  тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды 

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы 

ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн 

түзүү.  
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Адеп -ахлактык  жактан өнүктүрүү программасы төмөнкү 

сыпаттаманы камтууга тийиш:  

адептик тарбиялоо  ишин уюштуруу формаларын, максаттарын 

жана милдеттерин, тарбиянын  күтүлгөн жыйынтыктардын  

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл эси жеӊил артта калган 

азиз окуучулар балдардын жүрүм-турум үлгүлөрүн.  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл эси жеӊил артта калган азиз 

окуучулар   үчүн  БЖБ БЫББПтын негизинде  балдардын билим 

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу мен ен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын   акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар   адеп -ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө 

жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган   түшүнүктөрүн (адеп-

ахлак жана жалпы) реалдуу жашоодо колдонуу жөндөмүн 

өнүктүрүү .  

 

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.  

Экологиялык  маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  
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көрүүсү  начар  окуучуларга    билим берүү жараянынын ажырагыс 

бөлүгү болуп саналат,   жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине 

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан 

тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын 

(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган   анализаторлорго 

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге 

таянат.  

Программанын максаты: жогорулатуу жана коомдук жана 

айлана чөйрөнүн экологиялык ылайык жана коопсуз жүрүм-

тажрыйбасын байытуу менен ден -соолукка пайдалуу жана коопсуз 

жашоо негиздери экологиялык маданиятын калыптандыруу.  

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды   окутуу шарттарын  санитардык -гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты камсыз кылуу;  

  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу   психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  

  тышкы дүйнө менен баланын  ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  
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  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын 

денелик, адеп -ахлактык жана  руханий ден соолугун 

бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  

  Кыймыл режимин  сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү  камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын 

алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган 

чөйрөнү коргоо боюнча иш -чаралардын учурунда ж.б.); 

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу 

ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен билим берүү 

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү  коргоо 

боюнча биргелешкен иш -чаралары;  

  мониторинг жүргүзүү.  
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Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкар кы иш-чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

 Сабакта  психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча жасалган иштердин 

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден 

соолук сактоо технологиялары, санитардык -гигиеналык   

талаптарды жана  ченемдерди өткөрүү жолу менен  жүзөгө 

ашырылат. Сабактан  тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы  

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек турмуш жумасы, 

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн 

тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык 

кызматкер  менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.  

Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу 

модели жол инспекторлору менен жолугушуу аркылуу, 

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды  уюштуруу аркылуу ишке 

ашат.  
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Төмөнкү  көрсөткүчтөр программанын   ж алпыланган 

жыйынтыгы катары чыга алышат:  

 1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү 

тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн 

анализаторлор ж.б..);  

 2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө 

коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү, 

анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун 

билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама -

каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;  

 3. оорунун айынан сабактарды калтыруу   санынын 

динамикасы.  

 

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын мазмуну    

Коррекциялык иштин  программасы камсыз кылуусу керек:  

  билим берүү уюмунун шарттарына көнүү 

кыйынчылыктарын жана   өзгөчө билим берүү (анын 

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо     максатында 

сокур окуучуларды   изилдөө  жүргүзүү;  

  топтук жана жекече   түзөтүү жумуштарын  ишке ашыруу 

(анын ичинде логопедиялык), окуучулардын атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;  

  сокур  окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;  

  окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө илгерилетүү, сокур окуучулардын 
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психикалык жана эмоционалдык   абалы   жөнүндө 

маалымат берчү  учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  билим берүү жана күнүмдүк жашоодо   окуучулардын 

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;  

  сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө 

окуучулардын күтүлгөн натыйжаларга жетүүсүнө баа 

берүү.  

Түзөтүүчү  иштин   негизги мазмуну  жана   багыттары  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычындагы сокур  

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги 

мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:  

Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   

үчүн  жагымдуу шарттарды түзүү максатында,   окуучулардын 

өнүгүү жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүн аныктоону 

камсыз кылат.  

Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:  

 окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыктарын 

аныктоо үчүн психологиялык -педагогикалык жана 

медициналык текшерүү:  

 - окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  

 таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү 

мазмунун өздөштүрүүдөгү өзгөчө кыйынчылы ктарын, 

жана  потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;  
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 - окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана 

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;  

 окуучулардын өнүгүү  динамикасын,  ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүүдө  алардын ийгиликтерин мониторинг 

жүргүзүү;  

 изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу 

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү 

иштеп чыгуу.  

   Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү  иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.   

Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  өзүнө камтыйт:  

  класстагы бардык окуучулардын инсандык өнүктүрүү   

үчүн  жайлуу психологиялык  чөйрө  түзүү;  

  окуучунун жекече психологиялык жактан коштоо 

программасын  (мугалимдер менен) даярдоо;  

  окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багытталган 

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;  

  окуучуларды  оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана 

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп 

чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана  окутуу методдорун);  

  окуучулардын  өнүгүү  бузууларын жоюу үчүн зарыл 

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды 

жүргүзүү;  
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  инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү, 

жүрүм-турумун тууралоо;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  сокур окуучунун окутуу жана билим берүү боюнча 

сунуштар комплексинин ишке ашыруу (ар түрдүү 

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынган)  

  Кеӊеш иши   окуучуларды билим берүү процессинде     

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун, тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды   

ишке ашырууну  камсыз кылат   

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:   

-  жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн 

болгон жардамды берүү жана  конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.  

-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм -

турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш 

берүү;  

   Маалыматтык-агартуучу иш   окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   
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-мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө-типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

-  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;  

-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү ;  

-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

 Азиз-сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары болуп  

төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо;  

  Бардык сакталган анализаторлорду   багыт алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды  колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш эмес (стандарттык 

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно 

билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү 

түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда  аларды эске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү ;   

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 
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вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, пайдалануу); 

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;   

  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн  толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

сокурлардын  таанып билүү мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү 

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда 

окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык 

тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу 

ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук 

иште активдүүлүгүн жогорулатуу; жашоодо өз 

алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү адамдардын  маанайына, өзүн сезү үсүнө , 

абалына көӊүл бурууну  өнүктүрүү.  
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Түзөтүүчү  ишинин программасын ишке ашыруу боюнча 

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.  

Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү 

уюмунда иштеген адистердин ортосунда өз ара аракеттенүү 

механизмин ишке ашыруу үчүн негиз болгон комплекстүү  

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук -

мазмундуу мүнөздөмөлөрү  түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске 

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан  изилдөөнү: 

дарыгерлер, психологдор, мугалимдер) окуучуну изилдөө; ар 

тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө, 

эмоционалдык эрк сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) 

окуучуну изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин сокур окуучулардын программасын ишке 

ашыруу үчүн адистер өз ара аракеттеринин механизм ин 

натыйжалуулугу негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү 

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана 

үй-бүлөнүн жооптуу билим берүү мекемелери менен 

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк 

эмес) жана органдарга билдирет; майыптар жана ата -энелер 

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.  

Педагогикалык кызматкерлери: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

тифлопедагогика жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча 

документи болушу керек.  
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Мугалим-дефектолог (тифлопедагог) «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар    тифлопедагогика жаатында   кайра 

даярдоодон өтүшү керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге   тифлопедагогика 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур 

окуучуларды башка окуучулар менен бирге окутууда  БЖББ 

БЫЖББПты ишке ашырууда  кесиптик шарттарга талаптар.  

 Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 

билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  
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Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму  (ар бир сокур балага) 

(психологиялык, медициналык жана педагогикалык кеӊештин 

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал  жогорку 

(атайын орто)  кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек 

жана  балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп 

берет.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму бир класста 2ден ашык 

көрбөгөн бала бар болгон учурда мугалимге  ассистентти 

(жардамчыны) убактылуу же дайыма  камсыз кылуусу мүмкүн,  ал  

жалпы  орто  билимден  төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана 

тифлопедагогика боюнча курстардан тийиштүү  программадан 

даярдыкты өтүүсү зарыл.   

Билим берүү уюму  убактылуу    штаттык  жүгүртмөсүнө   0. 

билим берүүнү маалыматтык жана техникалык жакта н колдоо 

боюнча–    компьютердик жабдуулары боюнча билимге жана 

тиешелүү көндүмдөргө  ээ адисти киргизүүгө укугу бар .  

 

 Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле 

коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу 

керек.  

Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон шарттардын 

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык 

(анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык колдоо); 

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарт тар    үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 
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ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата-энелери үчүн 

ачыктыгын жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)   

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, 

акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  

Инклюзивдик мектепте окуган азиз -сокур окуучулары үчүн 

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  

жалпы билим берүүчү программаны ишке ашыруунун  кадрдык 

шарттарына талаптар . 

Педагогикалык кызматкерлери: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог-психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед  -  тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

тифлопедагогика жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча 

документи болушу керек.  

Мугалим-дефектолог (тифлопедагог) «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 
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даярдыгы бар адамдар    тифлопедагогика жаатында   кайра 

даярдоодон өтүшү керек.  

 Жетектөөчү   кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге   тифлопедагогика 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур 

окуучуларды башка окуучулар менен бирге окутууда  БЖББ 

БЫЖББПты ишке ашырууда    кесиптик шарттарга талаптар.  

 Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 

билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму  (ар бир сокур балага) 

(психологиялык, медициналык жана педагогикалык кеӊештин 

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал  жогорку 

(атайын орто)  кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек 

жана  балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп 

берет.  
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Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму бир класста 2ден ашык 

көрбөгөн бала бар болгон учурда мугалимге  ассистентти 

(жардамчыны) убактылуу же дайыма  камсыз кылуусу мүмкүн, ал  

жалпы  орто  билимден  төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана 

тифлопедагогика боюнча курстардан тийиштүү  программадан 

даярдыкты өтүүсү зарыл.   

Билим берүү уюму  убактылуу    штаттык  жүгүртмөсүнө   0. 

билим берүүнү маалыматтык жана техникалык жактан колдоо 

боюнча–    компьютердик жабдуулары боюнча билимге жана 

тиешелүү көндүмдөргө  ээ адисти киргизүүгө укугу бар .  

 

 Кыргыз /  орус тили:  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу.  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

  Окуу.   

Үн   чыгарып окуу .   Л. Брайль чекиттик арибин колдонуу.  

Муундук  окуудан сөздөрдү түшүнүп  туура  окууга   өтүү. 

Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине ылайык 

ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  Сөздөрдү, сөз айкаштарын, 

сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди түшүнүп  окуу. Тыныш  

белгилерине ылайык басым жана тыным менен окуу.  

Ичинен окуу .  Окуу  текстин түшүнүү.  
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Тексттердин түрлөрү менен иштөө. Тексттердин түрлөрү 

жөнүндө жалпы элестер: окуу жана көркөм. Тексттин  

өзгөчөлүктөрү. Текстте колдонулган сөздөрдү жана сөз айкаштарын 

түшүнүү. Текстти  сүйлөмдөрдөн   айырмалай көндүмдөрүн иш 

жүзүндө иштеп чыгуу. өз алдынча  теманы, аныктоо, негизги 

маселе, тексттин түзүмү;   ичинен маанилүү бөлүктөрүн тексттен 

бөлүү. Жамааттык талкуулоого катышуу: суроолорго жооп бере 

билүү, тема боюнча, жолдошторунун  сөздөрдөн уга текстти менен 

маектешүүнүн жүрүшүндө жооп толуктоо.   Текстти   план  менен 

же анын бир бөлүгүн,     негизги сөздөр боюнча айтып берүү.  

 Окуу  милдетине ылайык оозеки  монологдук баяндоонун 

практикалык өздөштүрүү  (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгү ртүү).  Окуу  

жана күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин 

өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, 

суроо-талап менен кайрылуу).  

Жазуу .   Колдордун  эркин кыймылдарын жана манжалардын  

моторикасын өнүктүрүү.   Такта  мейкиндигинде жан а баракта   

багыт алуу ыктарын өнүктүрүү. Айтылышы менен жазылышы 

карама-каршы келбеген  сөз жана сүйлөмдөрдү  айтуу менен жазуу.    

Сөздөр жана сүйлөмдөр. Сөздү  талдоо үчүн материал, изилдөөнүн 

объектиси катары кабыл алуу. .    Белгилүү  эрежелер боюнча   угуп, 

окуп көчүрүп жазуу. Сөздүн  маанисине көз салуу. Сөз  жана 

сүйлөм  ортосундагы айырма. Сүйлөм   менен иштөө: сөздөрдү 

тандап,   тартибин өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.  Берилген 

интонация менен  сүйлөмдү куруу.    

 Математика  

Пропедевтика.  
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Буюмдардын  касиеттери  

Кээ  бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү 

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол 

жакта) жана башкалар.  

Салыштыруу   

Эки  буюмду салыштыруу, катар сабактар.  

Көлөмү, аянты менен салыштыруу ири, чоң, кичин е, 

ошончолук көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол 

эле баллга. өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу: 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке); 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, жоон, ичке);  бирдей, 

узундугуна барабар (туурасы, бийиктиги, тереңдик, туурасы); 

бирдей, бир түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, бийиктиги 

тереңдик жана туурасы). узундугу үч же төрт заттар менен 

салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туурасы); Мындан ары, 

кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, жоон); узун, кыска 

(кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке).  

Массасы боюнча  эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор, 

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, мисалы, 

тартылуу күчү сыяктуу эле, анткени, анын (салмагы) (бирдей, бир 

түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт заттар менен 

салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ жеӊил;  

Заттар  жана алардын компоненттеринин саны, предметин 

салыштыруу. эки же үч тийиш калкты салыштыруу. Сөз: канч алык 

көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле суммасы, бир аз, бир, бир, эч ким.  
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Кичинекей тийиш калктын бир -бир, алар же алардын 

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу: көп, 

аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.  

Объектилердин мейкиндикте,  түздүктө абалы.  

  Объектилердин  мейкиндикте,  түздүктө абалы боюнча бири -

бирине   окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол, 

жогорку, төмөнкү, жогоруда, төмөндө, алыс, жакын, боюнча, 

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, менен, жана, алдында, 

артында,  жогоруда, төмөндө, ортосунда, өз ара борборунда, 

алдында.  

Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто 

(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол 

эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үстүнкү оң, сол, 

төмөнкү оң, сол бурчунда.  

Бирдиктер  жана алардын катышы  

Убакыт  бирдиги - сутка.  Сутка: эртең менен, түштөн кийин, 

кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, убагында, 

узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.  

Курагы  боюнча салыштыруу: жаштар, карылар , жаш, же 

болбосо улуу.  

Геометриялык  материал  

Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб, 

жыгач.  

Сандар  жана көлөмдөр. Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана 
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разряддар. Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу. Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби, салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);    көлөм бирдиги  (литр), 

убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү ө лчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири, 

төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.   Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   арифметикалык 

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу 

жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  көбөйтүү).  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага көп 
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(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы,  жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.  Мейкиндик мамилелер.  

 Геометриялык фигуралар .   Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол, 

ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга 

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  параллелепипед, 

пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө .   Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги  (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө.  Эсеп, көлөмдү өлчөө менен 

байланышкан маалыматтарды  чогултуу жана берүү, алынган 

маалыматты  турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана 

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана», 

«жок», «эгер .. .  анда .. .», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар бири», 

«баардыгы»,«кээ бири»). Передметтердин, сандардын, 
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геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу, 

түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны окуу жана толтуруу  

Табият таануу.  

Адам жана жаратылыш  

   Жаратылыш  бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн 

эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз 

жана жандуу жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтерд ин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.    

Бардык  табигый   объекттер  заттардан турат.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер,  

суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар. 

Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй практикалык иштер. 

Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер 

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета, 

Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус 

Жердин модели катары. Географиялык карта жана план. 

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана 

картада жайгашуусу.  

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 
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алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү  (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 

шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн 

жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. С уу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  а ймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 
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(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн  адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык-

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын тамактануу 

өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй 

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын 

ролу. Жапайы  жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй 

жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, алардын 

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн  

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири.  Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 
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ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылы ш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү, 

сыйлоо.       

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 
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жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн  катышы. Үй-

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.   Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир ад амдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 
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өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары. Тууган жерине 

тарыхынын маанилүү окуялары.  

Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  

Мектеп окуучусунун   күн тартиби,    эмгек жана эс алуу 

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,  таза абадагы оюн ден 

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын 

номерлери.  Жеӊил  жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө 

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын  ар кайсы мезгилинде 

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт  

коопсуздугунун  эрежелери, газ, электр энергиясын, сууну 

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  

  Көркөм искусство жана тифлографика  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары . 

   Сокур  окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.  

Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш   үчүн 

мааниси.   Сокурлар  үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского, 

Н.В.Клушиной,    «Школьник»  ж.б. приборл ор.). Куралдар жана 

чийүү үчүн приборлор. Рельефтүү сүрөттөрдү жүргүзүү үчүн 

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар    

менен иштөөнүн коопсуздук чаралары. Прибордо багыт алуу.  

Куралдар  жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирд ей 

бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары. 



1231 
 

Сүрөт  тартуу ыкмалары.   кагазда, пластикалык массада, тасмада 

иштөө   техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.  

Сүрөттөрдү окууда  мейкиндикте багыт алуунун  башталгыч 

түшүнүктөрү (сол-оӊ, жогорку төмөнкү, ортоңку) менен 

таныштыруу.   сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска, 

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм  түшүнүгү. 

Заттарды түзүлүшү, өлчөмү, көлөмү, мейкиндиктеги   абалы  

боюнча  салыштыруу,   рельефтүү сүрөтү мене н   байланыштыруу.  

Формасы жөнөкөй геометриялык эталондорго жакын 

буюмдарды    окуу. Геометриялык формалардын   айкалышын 

камтыган буюмдарды окуу. Татаал  формадагы буюмдарды окуу. Ар 

кандай татаалдык деӊгээлдеги сүрөттөрдү тартуу ыкмалары. 

Таяныч элестөөлөрдү  калыптандыруу.   

Даяр  формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды 

аткаруу.   айкелчилик  көндүмдөрүн өздөштүрүү.   Пластилинден  

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.  

Натурадан тартуу.  

Сызыктардын  ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,  

тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу 

буюмдун формасын  өткөрүү. Контур түшүнүгү.  Контур 

түшүнүктөрдү калыптандыруу. (Приборлор:  Н.В.Клушинанын, 

«Школьник», «Графика»). Кесиндини  бирдей бөлүктөргө 

бөлүштүрүү. Тик  бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын 

катышы.  

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Предметтик  дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен   

мейкиндикте  аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи. 
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Окшоштуктар жана  ортосундагы айырмачылык.  Мүнөздүү  

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый  формалар.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде  

болгон буюмдарды натурасынан тартуу.  Трафареттерди  колдонуу, 

даяр элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. 

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (оюнчук)  негизде  болгон 

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар  бир элементтин обочолонтуу 

жана белгилөө.  

Кубиктерден куруу, трафареттерди  колдонуу, даяр 

элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. Предметтин 

сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу.  Өсүмдүк 

формаларын  натурасынан тартуу.  

  Изилдөө алгоритмдери. Структурасынын анализи, 

салыштыруу.  Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү   жана 

рельефтүү тартылышы менен окуу.   Аппликацияларды  жасоо,  

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.  

Жаныбарлардын  сүрөтүн натурасынан тартуу. 

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.   

Түзүлүшүнүн анализи, салыштыруу. Мүнөздүү белг илери.  

Буюмдун  рельефтүү тартылышын     окуу жана  натурасы менен 

байланыштыруу. Аппликацияларды  жасоо,  ийлеп -чаптоо, буюмдун 

рельефтүү сүрөтүн тартуу.   

Декоративдик  сүрөт.   

Кыргыз оюм-чийимдери, анын дайындалышы,   жана  

турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.  
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Оюнун тийип сезүү   аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун  

анализи. Жасалгалоо  түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек, 

ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.  Көркөм  өнөр жана кол 

өнөрчүлүктө   ыргактын ролу.  

  Жөнөкөй  оюну  сапта  даяр формалардан  аткаруу.   Өсүмдүк 

оюларын  трафаретти    колдонуу аркылуу жабык үлгү 

жасалгаларын аткаруу.  

Пластикалык  материалдардан  ар кандай темаларга  

изилденген оюулардан  жасалгаларды аткаруу.    Декоративдик - 

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалану у.  

Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар 

кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.).  Көркөм    образын  

түзүү үчүн ар кандай  материалдар менен иштөөнүн  башталгыч 

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу, 

кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).  

Көркөм  долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн 

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

 Материалдарды кол менен кайра иштетүү технологиясы. 

Көркөм  сапаттын  элементтери.  

Материалдар жөнүндө жалпы түшүнүк, алардын келип чыгышы. 

көрүү, тийүү элес негизинде изилдөө материалдары жана 

өзгөрүүсүз талдагычтары.  

Ишти  аткаруу үчүн материалдарды даярдоо. Материалдарды 

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын    структуралык өзгөчөлүктөрү 

боюнча материалдарды тандоо,    мугалимдин жардамы менен 

продукт багытына жараша кайра иштетүү материалдарды 

пайдалануунун тиешелүү ыкмалары, пайдалануу.  
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Материалдарды  иштетүү  үчүн     (колдонулуп жаткан куралдардын 

аттарын билим, масштабы, пайдалануу шарттары) үчүн аспаптар 

жана жабдуулар, аларды сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу 

үчүн ыкмаларын ишке ашыруу. куралдар менен иштеген коопсуздук 

чаралары.  

материалды   кол менен иштетүү үчүн негизги  технологиялык  

операцияларды атоо жана аткаруу: эсептөө бөлүктөрүн (үлгү 

шаблон үчүн, шаблондор, Брайл сызык менен полигон, компас), 

тандоо ден (жашына, кайчы менен кесип) бөлүгүн түзүүдө (ийилип, 

кабатталып, ж.б.),  жамаат продукт (желим, жип, зым, сай жана 

башка бирикмелер), даяр продукт же алардын бир бөлүгү 

(аппликация ж.б.).  Кыргызстандын ар кайсы элдеринин (жашылча, 

геометриялык жана башка жасалгалар)   оюу -мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык аткарылышы.  

Жөнөкөй практикалык маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй өлчөө 

жана курулуштарды пайдалануу. Белгилүү  бир ишти -контролдоо 

жана акыркы продуктысы (мугалимдердин жардамы менен).  

Куруу  жана моделдештирүү  

Кандайдыр  бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор 

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана 

башкалар.). Продукт, өндүрүмдүн чоо -жайы (жалпы). Продукт  

долбоор жөнүндө түшүнүк. Түрлөрү жана байланыштыруучу 

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга  негизги талаптар (дал келген 

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).  

Долбоорлоо  жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды 

моделдөө.  
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 Дене  тарбия.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө, 

лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар 

катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү  

жүктөмдөр.   

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр .  Физикалык көнүгүүлөрдүн  физикалык 

сапаттардын өсүшүнө  жана физикалык өнүгүүсүнө таасири, 

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең са лмактуулук.  

Спорттук  иш-ыкмалары .   

Өз  алдынча машыгуулар .   Дененин  туура турушуна шарт 

түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды 

өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден 

соолукту чыӊдоо   боюнча иш -чараларды аткаруу; (эртең мененки 

машыгуу,  физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор .  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында 

жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин сактоо. Физикалык 

мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  ооруларын алдын 

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар  
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боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү 

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн 

топтому.   Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо 

ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   буйруктарын 

тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык таяктар, 

желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм  мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, жүгүрүү, 

ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып, 

жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, 

гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, 

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине  топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу; бурулуу; түшүү, 

көтөрүлүү; токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү 

кыймылдар; калкууга  үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана 

буттардын кыймылдарын  макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. Суудагы 

оюндар. Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын элементтери.  
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Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.  

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  

Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту 

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар; 

топту тосуу;   топту сактоо; шакекч е  түбүнөн эки колу менен бир 

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир 

топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана 

тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жа гынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  

Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Роллингбол жана гандбол  

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын  өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, 
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бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  

секирүү.  

 Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак  

Ийкемдүү  дене  тарбия.  

    Физикалык  калыбына келтирүү. Ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөр ар түрдүүлүгү. Туура дем алуу.   Адамдын дене 

келбети.  Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга талап, 

алардын эрежелери. Дене тарбия көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр. 

Тренажёрдогу  көнүгүүлөр . Көрүү жана  ийкемдүү дене тарбия 

көнүгүүлөрү.  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Жалпы көнүгүүлөр.  

Катардагы  көнүгүүлөр. Даярдоочу  көнүгүүлөр. Жалпы 

өнүктүрүүчү  көнүгүүлөр. Буюмдар  менен жалпы өнүк түрүүчү 

көнүгүүлөр. Негизги  кыймылдарды калыптандыруучу  

көнүгүүлөр. Мурда  өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо. 

Кыймылдуу  оюндар. Бий  элементтери. Дем алуу 

көнүгүүлөрү.  

Медициналык - түзөтүүчү көнүгүүлөр.  

Дем алуу көнүгүүлөрү  ( окуучулардын биринчи то бу 

үчүн). Далы   жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөр.  Таман булчуӊдарын калыптандыруу үчүн 

көнүгүүлөр (2-топтун окуучулары  үчүн).  Муундардын  

кыймылдуулугун калыптандырууга  багытталган көнүгүүлөрдү 

аткаруу.  

 Сабактар   карама -каршылыктарды жана жеке булчуң 

топторунун жогорулатуу боюнча врач -офтальмологдун  

сунуштарын эске алуу  менен өткөрүлөт.  
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  Көрүү  функциясын  жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр. 

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   багыттагы  көнүгүүлөр.   

Координациялык  ыкмаларды өнүктүрүүчү көнүгүүлө р. 

Чыдамкайлыкты  өнүктүрүү боюнча   көнүгүүлөр. Эптүүлүктү 

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Көрүүсү  сакталган  окуучулар үчүн  көздүн 

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын   жакшыртуу 

үчүн көнүгүүлөр. Табигый кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн 

турукташтыруучу көнүгүүлөр.  

Дарылоо тренажёрлорундагы  көнүгүүлөр .   

Велотренажёрдогу   көнүгүүлөр.   Чуркоо  боюнча 

көнүгүүлөр.   "Ден соолук" тренажёрунда   көнүгүүлөр.  

 Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

 Жеке гигиена:  

Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.  

Балдар  менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке 

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. Коомдук 

жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, тиштерди 

күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү тазалы к  каражаттарын колдонуу. 

Жеке туалеттик буюмдарды  сактоо.   Чачын тароо, таракты сактоо, 

таракты тазалоо  эрежелери.   Кол жуу үчүн щётка.  

Кийим  жана бут кийим.  

 Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар   

жана балдар үчүн кийимдер.  Сезон боюнча кийим.   

Кийимдин он жана терс жагы. Кийим  бөлүктөрү.  

Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары. 

Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;  Кийим сактоо б оюнча 

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка 
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менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди планына 

ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, толугу менен.  

 Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу 

багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так 

ылайык тийиштүү кийим кийүү.  

  Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан, 

жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.  

 Бут  кийим, ар кандай буюмдар. Бут  кийим, ар кандай 

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим: 

кышкы, жайкы, сезондук.  

 Бут кийим бөлүктөрү, байпак, апкыты, кончу, таманы, 

согончогу, батеги.  

 Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар, 

аспаптар.   

каралган мейкиндиктеги бут кийимди   коюу.  

Тамактануу :  

Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы, 

жыты сырткы келбети.  

 Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык, 

нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү 

оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, мөмө-жемиштерди 

чыгарганды,    суюк азыктарды  куйганды, ж.б.;  

 Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак суу 

куюу; кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.  Тамак - аш даярдоодо 

бычакты   колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп кетен жерлерин 

алып таштоо.  
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 Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти 

даярдоо.  

 Дасторкондо  жүрүм-турум эрежелерин сактоого.  

Турак -жай:  

 Мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгилери, үйгө   коюлуучу гигиеналык талаптар. 

Эмерек анын бөлүктөрү.  

 Үйдү    тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо  үчүн зарыл болгон 

жабдууларды колдонуу; аларды сактоо ыкмалары.Бөлмө 

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду  коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик буюмдарын 

коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.  

Транспорт : 

  Транспорт каражаттарын таануу.   Жүргүнчү  ташуучу   

транспортту  пайдалануу.  Жүргүнчү  ташуучу унаа  

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча  табуу. Коомдук 

транспортто жүрүм -турум эрежелери.  

Транспорт каражаттарын токтотуу. Жүргүнчү унаадан   чыгуу. 

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл 

транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коо мдук 

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен 

туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча, 

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.  

Коомдук транспорттогу жүргүнчүлөрдү жүрүм -турум 

эрежелериКепте  сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

Сатуу мекемелери:  
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Дүкөндөрдүн  айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.  

Соода  түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.  

Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.  

Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу.  

 

Жүрүм-турум маданияты:  

Күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

Баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу  

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылуу .  

Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам 

сурап алуу.  

Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.  

Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.  

Белектерди тандоону билүү.  

"Мейкиндикте багыт алуу":  

Сакталган   анализаторлорду пайдалануу . 
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Сакталган   анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында 

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө пайдалануу. 

Дүйнөнүн үн сүрөт. Объектилердин мүнөздүү касиеттерин жана 

сапаттарын шилтеме катары колдонуу (жыт, жер, жаратылыш 

угулат). болжолдоо жерлерди оозеки баяндоо. Курчаган буюмдар  

жана алар менен иш - аракет кылуу жөнүндө мейкиндик 

элестөөлөрү. Мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү 

кызыкчылыктары.  

Микромейкиндикте багыт алуу.  

Окуу  жумуш ордунда багыт, китепте,   доскада, дасторкондо. 

Туура түшүнүү жана мейкиндик терминологиясын кепте 

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда 

чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, тө мөндө, анын 

жанында.  

Башынан аягына чейин, солдон онго, солдон мейкиндик 

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки 

өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.  

Рельефтүү   пландары  жана план боюнча жабык мейкиндикте 

багыт. Рельефтүү пландагы шарттуу белгилер.  

    Буюмдук жана     мейкиндик түшүнүктөрүн өнүктүрүү.  

Жабык  мейкиндиктин толушу жөнүндө түшүнүктөрү  

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш 

жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн 

колдонуу.  

Алардын моделдери, моделдери жана тъшърългён сърёттёлъш 

менен реалдуу объекттерин катышы.  
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Мектептердин  аянтындагы жана мейкиндик жайгашкан 

толтуруп объектилерин түшүнүктөрү.  

  Шаардагы  объектилер  жөнүндө түшүнүктөрүн 

калыптандыруу: дарактар, бадалдар, газондор, оюн аянтчалары, 

көчөлөр, тротуар,   жол чырактары, жер астындагы жана жер 

үстүндөгү жол, мектепке жакын жайгашкан аядамалар, үйлөр, 

күркөлөр, дүкөндөр; коомдук транспорт (автобус, троллейбус, 

такси, машина).  

  Багыт  боюнча максаттар жана мейкинд ик түшүнүктөрүн  

конкреттештирүү.  

Шаар (айыл) жана алардын  предметтик толушунун негизги 

маданий жана коомдук мекемелердин жөнүндө түшүнүктөрүн  

түзүү.  

Мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн 

өздөштүрүү . 

Таанып билүү  максаттарын өз алдынча тандап алуу   жана 

бөлүү.  

Мейкиндикте  багыт алууда жыйынтыктарга жетишүү үчүн  

толуктоочу  жол  катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү.  

Жабык  жана ачык  мейкиндиги боюнча багыт  алуу  

"Карта-жол" түрдөгү сезүүгө   негизделген тааныш жабык 

мейкиндикте багыт алуу, реалдуу жабык мейкиндик жана багыт 

боюнча окуучулардын түшүнүктөрүн  өткөрүү.  

Мектеп  аянтчасында, мектепте өз алдынча багыт алуу.  

Көчөдөн өтүү эрежелери.  
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Рельефтүү пландар жана долбоорлор менен шаар (айыл) 

жөнүндө жалпыланган түшүнүктөрдүн  пайда болушу.  

Оозеки  баяндоо боюнча  жабык мейкиндигин пландоо.  

Шаардын  чегинде бир нече маршруттарды иштеп чыгуу. 

Коомдук  транспорттун ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү.  

Окуучу  үчүн көбүрөөк мааниге ээ коомдук  транспорттук 

каттамдарды изилдөө.  

Конкреттүү  шарттарга жараша, мейкиндикте багыт алуу боюнча 

маселелерди чечүү үчүн натыйжалуу жолдорун өз алдынча 

тандап алуу;  

  "Көргөн - көрбөгөн",   "сокур -сокур" системасынын 

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер    менен 

иштей билүү ыктары.   

Мейкиндикте  багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү.  

Заттарды  текшерүүдө  жана   туура абалды кабыл алуу жана 

ишараттарды  калыптандыруу.    

Окуучунун  турганда,   столдо, партада, стулда, басууда, 

дайыма өткөн ориентирде  (дубал, тосмо тепкич)  өз алдынча 

кыймыл менен поза кабыл алуу.    окууда, жазууда, 

горизонталдык тегиздикте  туура абалды кабыл алуу .   

Тоскоолдуктарды   табуу жана качууда туура абалды кабыл алуу 

Туура   ири объектилерди, текшерүүдө   туура абалды кабыл 

алуу. Бири -бири менен,   жупта  басууда туура абалды кабыл 

алуу.  

Багытты көрсөтүүчү   туура ишарат.  

Баланын  боюнан   жогору же төмөн  буюмдарды  текшерүүдө 

туура абалды кабыл алуу. унаага     чыгып, кирип жатканда туура 
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абалды кабыл алуу. дайыма ориентири жок мейкиндикте 

баратканда туура абалды кабыл алуу.   жолугушууда, 

саламдашууда, коштошууда,   курдаштары жана чон кишилер 

менен маектешүүдө туура абалды кабыл алуу.  

Коомдук  транспортто, көчөдө, мектеп аянты боюнча, мектеп 

има- көргөндөр менен   биргелешип жана өз алдынча     багыт 

алуу.  

Тааныш  жана бейтааныш бош орун менен өз алдынча 

текшерүүдө туура абалды кабыл алуу.  

Түшүп   кеткен буюмдарды алууда туура абалды кабыл алуу.  

  Көргөндөр  менен биргелешип багыт алуу  

Сокурдун    курдаштары жана кишилер мен ен бирге жуп менен 

алыста басуу абалы. Окутуу, оюндарда жана   иште   биргелешип 

багыт алуу. жашоо   учурларын моделдөө.  

Коомдук  жайларда жүрүм эрежелери. жүрүм -туруму, 

байланыш жана алысты курдаштары жана ата -энелер менен багыт 

маданияты (коомдук транспортто, театрлардын, ресторандар, 

парк,).  

Дүкөндө  багыт алуу: сатуучу, кассир, азык -түлүк сатып 

алуулар үчүн кайрылуу.  

Почтада  багыт алуу:  кат, посылка жөнөтүү.  

Чоочун  кишиге жардам сурап  менен кайрылуу.  

Таяк  жана   башка багыт алуу тифлотехникалык 

каражаттарын колдонууга үйрөнүү  

Ак  таяктын сокурлардын багыт алуудагы мааниси, милдети, 

түрлөрү   жекече тандоо ыкмалары.  

Таяк  менен багыт алуу  методдору: туура кармоо жана  

кармоо, коопсуздугу.  
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Таяк  менен басуу ыкмалары:  айланта сүйрөп жана тайган, 

маятник, кайчылаш.  Таяк менен тепкичте ылдый жана жогору 

басуу. Имараттардын жанында ичинде таяк менен басуу,   көргөн 

киши менен  басуу,  транспортто таякты колдонуу, таяк менен 

тоскоолдукту аныктоо.  

Көчөдө өтүп бара жатканда таякты колдонуу.  

 

4.2.3. Адеп  -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

сокур балдардын   жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан 

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук 

башка субъекттерин   адеп-ахлактык жол менен уюштурууга 

багытталган  бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий 

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын 

негизинде жүзөгө ашырат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү  жана тарбиялоонун максаты  

алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм-турумун 

калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук -педагогикалык 

колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы сокур балдарга   

өз өлкөсүн сүйгөн, жогорку адептүү, жоопкерчиликтүү,  

чыгармачыл,  демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү 

маанилүү инсандык сапаттарга ээ:  активдүү, өз алдынча, 

коммуникабелдүү   жаранын тарбиялоого багытталган .   
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Программанын негизи  өзөктүү   жетишкендиктери болуп   сокур 

окуучуларды   тарбиялоо процессинде  калыптандырылган 

түшүнүктөрүн, ишмердүүлүк  жолдорун,  туура  инсандык 

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.   

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  алардын адеп -сезимдерин 

жана адеп-ахлактык жүрүм-турумун калыптандыруу шартында 

коомдун негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  

коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар балдарды адеп -ахлактык жактан 

өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:  

  инсандык маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  "жакшы болуу" деген  жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү 

түзүү –  оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана 

коомдук-багытталган иш  учурунда адеп -ахлактык талаптардын, 

адеп-ахлак нормаларына негизделет;  

  «Жакшы деген эмне?»  жана «жаман деген  эмне?» адеп -ахлактык 

ойду пайда кылуу, окуучунун  «жакшы» болуу деген сезимди аӊ -

сезимине орнотуу;  

  өздөрүнүн  адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү, 

адеп-ахлак нормаларына жараша өзүн  башкаруу, өзүнөн 

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,   өзүнүн жана  

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;  
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  окуунун адептик маанисин  окуучулардын аӊ -сезиминде 

калыптандыруу;  

  адептик негиздерди калыптандыруу –  окуучулардын туура 

жүрүм-турумдун   керектигин,  коомдо кабыл алынган жакшылык 

менен жамандык,  туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ -

сезиминде калыптандыруу;  

  негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу;  

  негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар  жана сезимдерин 

калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын 

мамилени калыптандыруу,   адеп -ахлактык тандоо, алардын өз 

иш-аракеттери жана жүрүм -турумдун натыйжасы үчүн 

жоопкерчиликти   билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -

аракеттерди жана иш -чараларды бөлүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүү, кыйынчылыктарды чечүү жөндөмдүүлүгү, 

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын 

калыптанышында;  

    өз  Ата-Мекени, кыргыз эли  жана Кыргызстандын тарыхы үчүн 

сыймыктануу сезимин ойготуу;  

    улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү  сезүүсү,    алардын 

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени 

тарбиялоо;  

  патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык сезимин 

калыптандыруу;  
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  ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдашта ры 

менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин күчөтүү;  

  жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий 

жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү 

жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;  

 Үй-бүлөлүк маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  үй-бүлөгө   коомдун негизи катары   мамилени 

калыптандыруу;  

  окуучулардын ата -энелерге, карыларды сыйлоо жана 

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;  

  үй-бүлөлүк баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу, гендердик,  үй-бүлөлүк ролдорун, жана 

аларга карата сый мамилени  калыптандыруу;  

  кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык 

салттары менен тааныштыруу.  

Акыл  эси жеӊил артта калган азиз окуучулар балдардын  

адеп-ахлактык өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын жара нынын 

адеп-ахлактык жактан калыптандыруусунун маанилүү 

аспектилеринин бири болуп  тарбиялык багыттар    менен тыгыз 

байланышта.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы милдеттерин 

улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу 

өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил артта калган азиз 

окуучулар  окуучулардын жана алардын ата -энелеринин 

(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске алуу менен 

конкреттештире  алат.  
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Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп-ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга т арбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

(Эстетикалык билим берүү).  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн формалары,   түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

  Балдарды  адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  
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-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыру у 

үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы 

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы байланыш жана 

кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  

белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн 

арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал 

болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн  бардык коомдук катышуучулардын - тарбиянын  

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй -

бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар 

кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана 

спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  
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  ар  бир   баланын алган билимин, жүрүм -турум 

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн  иш жүзүндө колдонууга 

жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;  

  тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды 

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы 

ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн 

түзүү.  

Адеп -ахлактык  жактан өнүктүрүү программасы төмөнкү 

сыпаттаманы камтууга тийиш:  

адептик тарбиялоо  ишин уюштуруу формаларын, максаттарын 

жана милдеттерин, тарбиянын  күтүлгөн жыйынтыктардын  

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл эси жеӊил артта калган 

азиз окуучулар балдардын жүрүм-турум үлгүлөрүн.  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл эси жеӊил артта калган азиз 

окуучулар   үчүн  БЖБ БЫББПтын негизинде  балдардын билим 

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу мен ен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын   акыл эси жеӊил 

артта калган азиз окуучулар   адеп -ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө 

жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган   түшүнүктөрүн (адеп-

ахлак жана жалпы) реалдуу жашоодо колдонуу жөндөмүн 

өнүктүрүү .  

 

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  
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 Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.  

Экологиялык  маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  начар  окуучуларга    билим берүү жараянынын ажырагыс 

бөлүгү болуп саналат,   жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине 

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан 

тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын 

(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган   анализаторлорго 

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге 

таянат.  

Программанын максаты: жогорулатуу жана коомдук жана 

айлана чөйрөнүн экологиялык ылайык жана коопсуз жүрүм-

тажрыйбасын байытуу менен ден -соолукка пайдалуу жана коопсуз 

жашоо негиздери экологиялык маданиятын калыптандыруу.  

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды   окутуу шарттарын  санитардык -гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты камсыз кылуу;  

  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу   психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  
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  тышкы дүйнө менен баланын  ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын 

денелик, адеп -ахлактык жана  руханий ден соолугун 

бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  

  Кыймыл режимин  сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү  камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   курчап турган чөйрөнү коргоо 
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боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын 

алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган 

чөйрөнү коргоо боюнча иш -чаралардын учурунда ж.б.); 

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу 

ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен билим берүү 

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү  коргоо 

боюнча биргелешкен иш -чаралары;  

  мониторинг жүргүзүү.  

 

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкар кы иш-чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

 Сабакта  психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча жасалган иштердин 

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден 

соолук сактоо технологиялары, санитардык -гигиеналык   

талаптарды жана  ченемдерди өткөрүү жолу менен  жүзөгө 

ашырылат. Сабактан  тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы  
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кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек турмуш жумасы, 

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн 

тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык 

кызматкер  менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.  

Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу 

модели жол инспекторлору менен жолугушуу аркылуу, 

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды  уюштуруу аркылуу ишке 

ашат.  

Төмөнкү  көрсөткүчтөр программанын   ж алпыланган 

жыйынтыгы катары чыга алышат:  

 1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү 

тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн 

анализаторлор ж.б..);  

 2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө 

коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү, 

анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун 

билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама -

каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;  

 3. оорунун айынан сабактарды калтыруу   санынын 

динамикасы.  

 

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын мазмуну    

Коррекциялык иштин  программасы камсыз кылуусу керек:  

  билим берүү уюмунун шарттарына көнүү 

кыйынчылыктарын жана   өзгөчө билим берүү (анын 
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ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо     максатында 

сокур окуучуларды   изилдөө  жүргүзүү;  

  топтук жана жекече   түзөтүү жумуштарын  ишке ашыруу 

(анын ичинде логопедиялык), окуучулардын атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;  

  сокур  окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;  

  окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө илгерилетүү, сокур окуучулардын 

психикалык жана эмоционалдык   абалы   жөнүндө 

маалымат берчү  учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  билим берүү жана күнүмдүк жашоодо   окуучулардын 

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;  

  сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө 

окуучулардын күтүлгөн натыйжаларга жетүүсүнө баа 

берүү.  

Түзөтүүчү  иштин   негизги мазмуну  жана   багыттары  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычындагы сокур  

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги 

мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:  

Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   

үчүн  жагымдуу шарттарды түзүү максатында,   окуучулардын 

өнүгүү жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүн аныктоону 

камсыз кылат.  
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Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:  

 окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыктарын 

аныктоо үчүн психологиялык -педагогикалык жана 

медициналык текшерүү:  

 - окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  

 таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү 

мазмунун өздөштүрүүдөгү өзгөчө кыйынчылы ктарын, 

жана  потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;  

 - окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана 

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;  

 окуучулардын өнүгүү  динамикасын,  ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүүдө  алардын ийгиликтерин мониторинг 

жүргүзүү;  

 изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу 

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү 

иштеп чыгуу.  

   Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү  иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.   

Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  өзүнө камтыйт:  

  класстагы бардык окуучулардын инсандык өнүктүрүү   

үчүн  жайлуу психологиялык  чөйрө  түзүү;  

  окуучунун жекече психологиялык жактан коштоо 

программасын  (мугалимдер менен) даярдоо;  
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  окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багытталган 

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;  

  окуучуларды  оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана 

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп 

чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана  окутуу методдорун);  

  окуучулардын  өнүгүү  бузууларын жоюу үчүн зарыл 

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды 

жүргүзүү;  

  инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү, 

жүрүм-турумун тууралоо;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  сокур окуучунун окутуу жана билим берүү боюнча 

сунуштар комплексинин ишке ашыруу (ар түрдүү 

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынган)  

  Кеӊеш иши   окуучуларды билим берүү процессинде     

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун, тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды   

ишке ашырууну  камсыз кылат   

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:   

-  жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн 

болгон жардамды берүү жана  конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.  
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-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм -

турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш 

берүү;  

   Маалыматтык-агартуучу иш   окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   

-мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө-типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

-  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;  

-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү ;  

-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

 Азиз-сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары болуп  

төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо;  
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  Бардык сакталган анализаторлорду   багыт алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды  колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш эмес (стандарттык 

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно 

билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү 

түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда  аларды эске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү ;   

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, пайдалануу); 

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;   

  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн  толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү; 
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сокурлардын  таанып билүү мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү 

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда 

окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык 

тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу 

ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук 

иште активдүүлүгүн жогорулатуу; жашоодо өз 

алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү адамдардын  маанайына, өзүн сезү үсүнө , 

абалына көӊүл бурууну  өнүктүрүү.  

Түзөтүүчү  ишинин программасын ишке ашыруу боюнча 

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.  

Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү 

уюмунда иштеген адистердин ортосунда өз ара аракеттенүү 

механизмин ишке ашыруу үчүн негиз болгон комплекстүү  

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук -

мазмундуу мүнөздөмөлөрү  түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске 

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан  изилдөөнү: 

дарыгерлер, психологдор, мугалимдер) окуучуну изилдөө; ар 

тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө, 

эмоционалдык эрк сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) 

окуучуну изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин сокур окуучулардын программасын ишке 

ашыруу үчүн адистер өз ара аракеттеринин механизм ин 

натыйжалуулугу негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү 

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана 

үй-бүлөнүн жооптуу билим берүү мекемелери менен 
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кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк 

эмес) жана органдарга билдирет; майыптар жана ата -энелер 

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.  

 

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Вариант  3.1 Азиз -сокур окуучу   ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө 

ошол  эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп божомолдоого 

болот. Азиз-сокур окуучулар үчүн атайын билим берүү 

муктаждыктарына ылайыкташтырылган башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим 

берүүчү программа  каралышы керек, ал   программаны ишке 

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз 

кылуу үчүн:  

10) Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   программанын структурасына  

коррекциялык  иштин программасын   милдеттүү түрдө 

киргизүү  адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка  

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 

техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү 

коштоочу инженерди) белгиленет.  

11) БЖББ БЫЖББПты  жүзөгө  ашыруу үчүн Азиз-сокур 

окуучулар үчүн  мамлекеттик билим берүү  стандартына 
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ылайык атайын материалдык -техникалык шарттарды түзүү 

(атайын окуу китептери жана атайын окуу куралдары, атайын 

жабдууларды, атайын техникалык каражаттар,    жардамчы 

шаймандарды колдонууга, атайын  компьютердик 

программалар ж.б..)    

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн  БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   бузулуулары жок ар бир   окуучуну    

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик 

класска адамдык жана материалдык ресурстарга нормативдик 

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү  чектелген ар бир 2 окуучуга,   бүт мектептин 

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  

Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун материалдык -техникалык  

шарттарына талаптар  

 

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   
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материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.    

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу 

үчүн материалдык -техникалык шарттар  бул категориядагы  

окуучулардын атайын билим берүү  муктаждыктарына   жооп 

берүүсү зарыл, бул  окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти 

уюштурууга; окутуу үчүн  режимди уюштурууга; окуучунун жумуш 

ордун  уюштурууга;   окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу 

материалдары жана көрсөтмө куралдарга  атайын    мүнөздүү 

талаптарды коюуну шарттайт.  

 

Окуу   жараянын уюштуруу боюнча талаптар  

1.   Класстын толушуна     талаптар.  

Инклюзия шартында класста  класстардын толуу даражасы 2  

азиз- сокур окуучудан ашык  эмес. Класстын  жалпы толушу: 

1сокур окуучу бар болсо  20дан ашык эмес ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу -   2 сокур окуучу болсо, 

15тен  ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген 

окуучу.  

2.  Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу 

боюнча ишти уюштуруу үчүн талаптар:  

  сокурлардын окуу ишмердүүлүгүн туруктуу жана 

максаттуу жетекчилиги  сокур окуучулардын окуу -билүү ишин 

педагогикалык башкаруунун туруктуулугунун зарылдыгын, түздөн -

түз педагогикалык башкаруу пайдаланууну, алгоритмдерди 

пайдалануу билдирет;  

  сокур окуучулар менен дайыма пикирлешүүгө болгон 

муктаждык (билим берүү жараянынын бардык баскычтарында 
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мугалим сокур окуучулар менен дайыма кайчылаш пикир болушу 

керек: умтулуу, билимге,  жөндөмгө жана тажрыйбага, окуу 

материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана 

жашоонун жолдору тууралуу өркүндөтүү, камсыз кылуу жана 

колдонмо);  

  сокур окуучулардын  атайын окутуу жана таанып -

билүүчүлүк ишин уюштурууда  атайын ыкмала рды пайдалануу 

зарыл:  иштин ырааттуулугун  айырмалоо үчүн усулдук 

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды   айрым 

элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, андан 

кийин бир тараптуу иштеп, аларды бириктирүү; көрүү, угуу 

маалыматты айкалыштыруу ыкмалары; оозеки жана жазуу жүзүндө 

иш ыкмаларынын айкалышы; көрүү жана тийип сезүүнүн чарчоосун 

алып салуу  ыкмалары; атайын белгилерге жана  унификацияга 

(сигнал картасы) түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары; физикалык иш 

аткаруунун режимин сактоо (карама-каршылыктарды эске алуу 

менен)  

  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген  окуучуларга 

салыштырмалуу   азиз -сокур окуучулар үчүн  адаптациянын 

жыйынтыктоо  иштерин аткарууда (алардын билим алуунун  өзгөчө 

муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт матер иалдык,    ишти  

аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге   көбөйтүү окуучунун оозеки 

өтүнүчү менен):  

  ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө   

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата -энеси 

менен  жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир  аптада 

мектепте 20 мүнөттүк жыйын  .  

Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Мектепке кирүү  
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  Башталгыч  класстардын окуучулары үчүн 50 см бийиктикте 

тепкичтин эки жагында тосмо орнотуу  милдеттүү.   Диаметри  3 -5 

см   кем эмес менен тегерек   кармагычтары артыкчылыктуу. 

Тоскучтардын узундугу ар бир тараптан тепкичтен 30 см узун 

болушу керек.  

Мектептин ички мейкиндиги  

Коридордун периметри боюнча бөгөт болушу мүмкүн, балким, 

полду  ар түрдүү рельефтүү материалдар менен каптоо, мисалы: 

багыттын  өзгөрүүсүндө полдун рельефи дагы өзгөрөт. Бул полдун 

тактайчалары жана килемчелер  болушу мүмкүн. Мектепт ин  

акыркы кабатындагы тепкичтерди тосмо  менен жабдуу зарыл. 

Тепкичтерге жана коридорлорго азиздер үчүн тийип көздөө 

жайгашышы керек (Тийип белгилөө). Сокур  окуучуга  керектүү 

кабинеттерге Брайл шрифти менен жазылган тактайчаларды 

жайгаштыруу   (үн жетекчилигин колдонсо да болот).  

 Мектептеги чечинүүчү жай  

Чечинүүчү  жайда  өтүүчү жолдон алыс, бир алкакты бөлүү 

керек, аны   баштыктар, кийим -кече үчүн  илгичтер, отургучтар,  

сумкалар үчүн текчелер жана илгичтер    ж.б.у.с. менен жабдуу  

зарыл.   Бул аймак менен    бир     эле адамдар колдонгону жакшы. 

Баланы  бул жерге бир нече ирет өткөрүп, ордун эстеп калуусун  

камсыз кылуу  керек.  

Мектеп ашканасы  

Ашканада сокур бала  гана колдоно турган туруктуу орун 

болушу керек. Бул жер буфеттик тактага   абдан жакын болгону 

жакшы, бирок, ошол эле учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдар ашканада калган классташтарынан  бөлөк 

отурушу дагы жагымсыз. Ашканада бул балага нөөмөттөгү 
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окуучулар же ашкана кызматкерлери  жардам берүүсү да баалуу 

болуп саналат.  

Класс  бөлмөлөрү  

Кластагы табигый жарык 800дөн 1200 люкс чегинде болушу 

керек;   жарык бир түрдүү болушу зарыл, иш орунун  үстүндө эч 

кандай катаал көлөкө жана жылтырак жарык болбосун. Иш 

ордундагы жарык көрсөткүчтөрү: альбинизмде, карек 

патологияларында, тубаса  катарактада, көз кабыгынын  

дистрофиясында 100 -250лк;   глаукомада,  хориоидеяда, пигмент 

бузулууларында, миопиялык бузулууларында, көрүү нервинин 

атрофиясында көз айнекчесинин жукарышында  250 -700 люкс.  

Терезелерге жөндөлүүчү көлөкөлөтүүчү (жалюзи, кезде ме 

жабуу ж.б.у.с.) күндүн түз тийүүчү таасирин тосуучу түзмөктөр  

орнотулушу керек. Пластик тасмасы жасалган жабууну колдонууга 

болбойт.  

Атайын жабдуулар  

   имараттын айланасы боюнча өтүүнү ишке ашыруу үчүн жеке 

камыш;  

  туйма бети  бар спорттук   жабдуулар;  

 баланын боюна жараша  жөнгө салынуучу  окуу столдору;  

  жумшак модулдар  жана килем менен жабдылган 

психологиялык эс алуу бөлмөсү.  

Окуу жабдуулары үчүн гигиеналык талаптар  

Көрсөтмө куралдарды дарылоо -офтальмогиялык жана 

педагогикалык талаптарын канааттандыруу үчүн тандалып 

алынышы керек. Көрсөтмө куралдар  Брайл  шрифти менен 

терилиши керек.  

Сабактын жүрүшүндө, мугалим окуучулардын дене келбетинин 

калыбына  көз салуу керек.  
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Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы   СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК  

талаптарына ылайык) булчуӊдардын чыӊалуусун   бошотууга 

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун   бошотууга жардам берчү 

көнүгүүлөр  (сокур окуучулардын сакталган көрүүсүн) жана  көрүү 

чыӊалуусун   алдын алууга жардам берчү көнүгүүлөрдү  (сокур 

окуучулардын сакталган көрүүсүн)  камтыган дене тарбия 

мүнөттөрү өткөрүлөт.  Көнүгүүлөр   балдардын көрүүсүнүн абалын 

(көз оорулардын клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды, 

дарылоо  этабын) эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.  

Азиз-сокур  кенже окуучулардын эӊ жогорку  ишке 

жөндөмдүүлүгү экинчи сабакта  байкалат. Жума  ичинде  эӊ 

жогорку  ишке жөндөмдүүлүгү   шейшембиде, бейшемби күндөн 

баштап, анын кыскарышы байкалган жана ишемби күнү минимумга 

жетет.  Сабактарды өткөрүүдө  көздүн тор кабынын  

функционалдык кыймылдуулугун   эске алуу зарыл: түстүү 

сезимталдыктын жогорулашы: түштөн кийин (13.00дон 15.00го 

чейин) жана жарыкка сезимталдык эртең мененки  жана кечки 

сааттар ичинде. 12 жашка чейинки сокур балдарга экинчи нөөмөттө 

окутуу тыюу салынат. Бул сунуштарды мугалимдер  сабактардын 

жүгүртмөсүн түзүүдө, программалык материалды  пландаштырууда 

жана   бөлүштүрүүдө, сабак конспектилерин  даярдоодо эске алуусу 

керек.  

 

Жумуш   ордун уюштуруу боюнча талаптар  

Жумуш орду жеке кошумча жарык булагы менен 

(офтальмологдун сунушуна  ылайык) камсыз кылынууга тийиш. 
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Класста  жеткиликтүү жана жайлуу шарттарды түзүү үчүн  азиз -

сокур окуучу үчүн 1 кишилик окуу орундугу жабдылып, ал жер  

рельефтик фактура  же полго килем төшөө аркылуу  жалпы аянттан 

бөлүнүп  турууга тийиш. Көрүүсү бузулган баланын  партасы 

мугалимдин столуна жакын биринчи катарларда жана терезенин 

жанында   болушу керек. Сабактардагы  ар кандай көрсөтмө 

куралдар   көрсөтмөлүү    гана эмес, ошол эле учурда рельефтүү 

болгону,  көрбөгөн окуучу  аларды тийип көрүүгө  мүмкүн болгону 

жакшы. Окуучуну партасы туруктуу бекитилген жана чектөө 

капталдары менен камсыз болгону, жумушчу аянттын 

стабилдүүлүгүн   камсыз кылат.  

 

Окутуунун  техникалык каражаттарына талаптар  

Окутуунун  техникалык каражаттары менен  бирге азиз -сокур 

окуучуларды окутууда  атайын кошумча тифлотехникалык 

каражаттар (алиппе - Брайл бөгөтчөлөрү (алтычекиттик), 

«Ориентир», «Графика», «Школьник» ж.б. приборлор) жана 

көрүүнү оптикалык коррекциялоо каражаттары(көз айнектер, 

электронду лупалар, аралык лупалары ж.б.) билим берүү жана 

таанып-билүү ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү  каражаттар 

колдонулушу керек.  (бардык жабдууларды баланын ата -энеси 

сатып алынат).   Оптикалык жана тифлотехникал ык каражаттар 

сокур окуучулар тарабынан системалуу түрдө пайдалануу үчүн 

жеткиликтүү болууга тийиш.  

Ошондой эле, инклюзивдик класста окуган баланын ата -энеси өз 

алдынча же демөөрчүлүк аркылуу  визуалдык маалыматты башка 

каражатка айлантууну камсыз кылган  тифлотехникалык 

жабдууларды  сатып алышат:  



1272 
 

  сүйлөөгө (маалыматка визуалдык эмес  жетүүнү колдонуу 

аркылуу программаларды, сүйлөө   синтезаторлорун жана окуу 

түзмөктөрүн);  

  Л. Брайл арибинин системасы боюнча рельефтүү -чекиттик 

шрифтке   Брайл атайын дисплейлери менен бирге Брайл 

принтерди атайын программалык камсыздоону колдонуу 

менен;  

  Чоӊойтуучу компьютердик программаларды колдонуу менен 

жалпак орой кесилген тамгалар менен берилген көрүнөө 

контраст жана түс көркөмдөп жасалган  визуалдык 

маалыматтарга, өз алдынча турган видеочоӊойткучтар.  

 

 

Окуу  китептери, окуу куралдары, окуу куралдар жана 

дидактикалык материалдарга, көрсөтмө куралдарга  талаптар  

Азиз-сокур окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу керек:  

11) атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү 

боюнча эч кандай чектөөлөрү  жок балдар үчүн окуу китептеринин 

негизинде, бирок азиз -сокур окуучулардын  билим алуу 

муктаждыктарын канааттандырган (Брайл арибинде басылып 

чыккан ;   рельеф жана рельеф менен т үс  аркылуу атарылган  

көрүнүктүү көркөм материалды  камтыган)  азиз-сокур 

окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинин өзгөчөлүктөрүнө 

ылайыкталган окуу -усулдук аппарат менен жабдылган;  

12) санариптик маалымат каражаттарына жазылган «үндүү» 

окуу китептерин,   үндүү куралдар, аудио китептерди;  

13) аудио китептерди чыгаруу  үчүн  диктофон функциясы  

бар тифлоплеер;  

14) окуу үчүн көчмө түзмөк;  
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15) тематикалык-рельефтүү көркөм басма "Логос"куралдары;  

16) рельефтүү координаттык тегиздиктер;  

17) географиялык жана тарыхый рельефтүү карталар;  

18) рельефтүү чийүү үчүн куралдар (сызгыч,  циркуль, сез үү  

көрсөткүчү менен транспортер);  

19) рельефтүү  чийүү үчүн жабдуу  («Draftsman», 

«Школьник» приборлору);  

20) атайын окуу куралдары: Брайл приборлору, жалпак  тамга 

менен жазуу үчүн  калем, грифель, калыӊ кагаздан жасалган   

дептерлер(Брайл дептерлери);  

7)   Брайл басма машинкасы (Tatrapoint, Perkins  жана ушул 

сыяктуу), Брайл басма кагазы;  

8)   Брайл дисплейи;  

9)   азиз-сокур окуучу багыт алуу үчүн  таяк ;  

10)   мейкиндик багыт алууну коррекциялоо үчүн түзмөктөр 

(«Графика», «Ориентир»);   

11)     сокур адамдар үчүн спорттук жабдуулар ;  

12)   Брайл ариби менен  жасалган тексттик окуу куралдары;   

тийүү кабыл алуу үчүн сүрөттөр (сокурлар үчүн);  сез үү  жана 

көрүп кабылдоого арналган   тегиздикте рельеф менен аткарылган  

түстүү  сүрөттүү жана көркөм куралдар.   

 Бардык окуу жана атайын куралдар  инклюзивдик класста 

окуган баланын ата -энеси менен өз алдынча же демөөрчүлүк 

аркылуу    сатып алынат.  
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5. ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ 

БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ   

(ВАРИАНТ 1.4.)  

5.1. Максаттуу бөлүм  

5.1.1. Түшүндүрмө кат  

Азиз-сокур окуучулар үчүн   башталгыч билим берүү боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын ишке ашыруу максаты.  

Инклюзивдик мектепте окуган Азиз-сокур окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке 

ашыруу максаты  —   Азиз-сокур окуучулардын ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары менен бирдей убакытта, 

жыйынтык жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү 

стандартында аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга 

ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте окуган  бул 

категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске 

алуу менен,  сапаттуу билим алуусун камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.      

ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн   БЖББ БЫББП  

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга 

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттер ди карайт:  

  Азиз-сокур окуучулардын  жалпы маданиятын калыптандыруу, 

жарандык, социалдык, инсандык жана интеллектуалдык 
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өнүктүрүү,  чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, 

достук жана жеткиликтүү билим берүү чөйрөсүндө сокур 

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;  

  атайын билим берүү, инсандык, үй -бүлө, коомдук жана 

мамлекеттик муктаждыктары менен   аныкталган азиз - сокур 

окуучулар  өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм, 

ыктарды,  компетенцияларды камсыз кылуу;  

  Азиз-сокур окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү 

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо, 

коммуникативдик, кыймылдык, инсандык, жеке өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту 

камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга, анын  касиет-сапаттарынын, айырмалуулугун, 

жекечелигин, кайталангыстыгын сактоо менен инсандык 

өнүктүрүү;  

  азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө 

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү; ЖББ БББЫБПтын  

өздөштүрүүдө азиз-сокур окуучулардын таанып -билүүчүлүк 

өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну камсыз кылуучу 

түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,     алардын 

физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо жана колдоо, 

экинчи бузулууларды алдын алуу жана тууралоо, коомдук 

көнүктүрүү жана коомго аралашууну оптималдаштыруу;  

  клуб,  секция,  студия жана кружок системасын колдонуу, 

коомдук пайдалуу иштерин жүргүзүү аркылуу Азиз -сокур 

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик билим  берүү 

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды, 
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илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук -изилдөөчүлүк, 

спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;  

  Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  

  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур 

окуучулардын  коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)  

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк 

өнүгүүсүндө  окуу-тарбия процессинде  билим берүү 

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн  колдонуу;  

  азиз-сокур окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктө  өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын 

ишке ашырууда өз алдынчалуулук  жана активдүүлүк   

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;   

  азиз-сокур окуучуларга мектептик жана мектептен тышкары 

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга 

жана  өзгөртүүгө шарт  түзүү.  

.  

Вариант 3.1 азиз-сокур окуучу  окутууну  аяктаган учурга 

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине тийиштүү, билимди жалпы 

билим берүүчү  мектепте жаш курагына тийиштүү (1 -4 класс) ошол 

эле окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  

Азиз-сокур окуучуларды жалпы билим берүүчү  мектепте 

окутууда  мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын  милдеттүү 

түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык 

колдоосу зарыл.  
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Атайын  колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп 

саналат: көрүү жөндөмдүүлүгү начар окуучулардын атайын билим 

берүү муктаждыктарын канааттандыруу; окутуунун  негизги 

мазмунун өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; окуу жана 

жазууга Л. Брайлдын   арибин колдонуп   окутуу; күнүмдүк 

жашоодо  жана окуу, таанып билүү процессинде  сакталган 

анализаторлорду  жана  ишмердүүлүктүн  толуктоочу жолдорун 

өнүктүрүү; таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгүн   өрчүшүнүн 

камсыз кылуу үчүн окуучулардын  заманбап оптикалык (көрүү 

сезимдери сакталган азиз -сокур окуучуларга) тифлотехникалык 

жана техникалык каражаттар жөнүндө түшүнүктөрүн 

калыптандыруу ( жаш курагына жараша) жана аларды активдүү 

пайдалануу ыктарын өнүктүрүү;  

Психологиялык -педагогикалык колдоо: азиз -сокур 

окуучулардын  таанып -билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн окуучулардын 

ЖББ БББЫБПты   өздөштүрүүдө терс таасирин минималдаштыруу,    

баланын мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата -

энелер ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;   класстагы жайлуу 

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана инсан аралык конфликттерди  

жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш 

алып баруу; жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз 

карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү, 

өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз карандысыздыгы үчүн 

умтулуу (билим берүү жана күнүмдүк маселелер боюнча)  

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик каражаттарды туура 

колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.  

 Мектептин  ЖББ БББЫБПты    карама -каршылыктарды  жана 

чектөөлөрдү эске алуу менен окутуу жана предметтик -практикалык 
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иш-чараларды натыйжалуу толуктоочу жолдор менен өздөштүрүүгө  

багытталган коррекциялык иштин программасын  өзүнө камтыйт; Л. 

Брайл чекиттик-рельефтик арипти колдонуу көндүмдөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн билүү; мейкиндик жана коомдук -турмуштук 

багытта мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу; ар түрдүү коомдук 

кырдаалдарда   көрүүсү сакталган чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташтык көндүмдөрүн иштеп чыгуу; вербалдык жана 

вербалдык эмес сөз каражаттарын өздөштүрүү; дүйнө сүрөтүн 

маанисин айырмалоону жана сезе  билүүсүн жогорулатуу;  

предметтик түшүнүктөрүн  кеӊейтүү; таанып -билүүчүлүк жана 

социалдык активдүүлүгүн кеӊейтүү; окуу ишмердүүлүгүндө  жана 

күнүмдүк жашоосунда   өз алдынчалуулугун жогорулатуу  

Көрүүсү начар окуучулар учурдагы  стандарттын  долбоорунда 

көрсөтүлгөн ЖББ БББЫБПтын  бул варианты боюнча билим 

берүүнүн мазмунун толук өздөштүрүшөт.   (коррекциялык -түзөтүү 

ишинин программасынан  тышкары)  

Азиз-сокур   окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүү   

натыйжалары жана түзүмү Кыргыз Республикасынын мамлекетти к 

башталгыч билим берүү   стандартынын талаптарына     толук жооп 

берет.  

Азиз-сокур окуучулардын акыркы жетишкендиктери   Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик башталгыч билим берүү   

стандартынын жыйынтык талаптарына     толугу менен ылайык 

келет.  

 Азиз-сокур окуучулар менен түзөтүү иштеринин мазмуну 

төмөндөгүлөрдү камтыйт: коомдоштуруу, сезимдик тажрыйбасын 

байытуу, мейкиндикте багыт алуусун  өнүктүрүү, баарлашуу, өз 

ишмердүүлүгүн  башкаруу, өз алдынча өнүгүү жана өзүн -өзү 

баалоо.  
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Балалык сокурлуктун  үч негизги клиникалык түрлөрү бар:  

1) көрүү органынын көрүү -нерв  аппаратынын жабыркашы: көрүү  

нервинин жана көрүү -нерв жолдорунун башка бөлүктөрүнүн 

атрофиясы,   тапеторетиналдык  бузулуулары  жана башка көз 

кабык оорулары;  

2) каректин жабыркашы: тубаса операция болгон жана болбогон 

катаракта (каректин тумандашы);  

3)  көрүү органынын толугу менен жабыркашы: тубаса 

микрофтальм  (  көз көлөмүнүн кичирейиши), глаукома (көз 

кыртыштарынын өзгөрүшү жана көз басымынын жогорулашы 

менен байланышкан ооруу), көбүнчө тубаса   гидро фтальм  

түрүндө (көз өлчөмүнүн чоӊоюшу) кездешет.  

Кыргыз Республикасынын көрүү жөндөмдүүлүгү начар 

балдардын арасынан 4%  такыр көрбөгөн сокур балдар, 7% - 

жарыкты кабыл алган азиз - сокур балдар. Ошентип, сокур 

балдардын саны  көрүүсү начар балдарга карага нда азыраак. 

Жалпысынан бүткүл өлкө боюнча жалпы 0 -18 жаштагылардын 

арасынан  1800 бала көрүүсүндө   патологиясы   бар балдар.  

Толугу менен көрбөгөндөр, эки көзүнүн абсолюттук (жалпы) 

сокурлугу менен мүнөздөлөт,   көрүп кабылдоолору толук жоктугу 

менен (жарык жана караӊгыны айырмалай албашы) аныктайт.   Бул  

топтогу балдардын билим алуу жана багыт алуусунда   алдынкы 

ролду тийип жана угуп кабыл алуу болуп саналат. Башка   

анализаторлор көмөкчү ролду аткарат.  

 Биринчи топтон (абсолюттук сокурлук) айырмаланып  

практикалык сокурлукта жарык кабылдоо менен көрүү сезими бар. 

Бул топ көрүү мүмкүнчүлүгү  боюнча  өтө ар түрдүү жана 

төмөнкүлөрдү камтыйт:  
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  Жарыкты сезүүсү туура эмес болжолдоо менен сокурлар,   

(жарык багытын туура аныктай алышпайт), бул аларга мейкиндикте 

өз алдынча  багыт алууда   жарыкты сезүүсүн   колдонууга 

мүмкүнчүлүк бербейт;  

  Жарыкты сезүүсү туура  болжолдоо менен сокурлар,   

(жарык багытын туура аныктай алышат), бул аларга мейкиндикте өз 

алдынча  багыт алууда, таанып билүү ишмердүүлүгүндө   жарыкты 

сезүүсүн   колдонууга мүмкүнчүлүк берет;  

  Жарыкты сезүүсү   менен бирге  түстү  сезүүсү бар 

сокурлар,   (жарыкты жана түстөрдү аныктай айы рмалай алышат), 

бул аларга мейкиндикте өз алдынча  багыт алууда, таанып билүү 

ишмердүүлүгүндө   колдонуу  мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;  

 Көрүү  сезими сакталган  (практикалык сокурлук)  сокурларга  

көрүү курчтугу сокурлардын башка топтору менен салыштырганд а,  

салыштырмалуу жогору болгон (оптикалык коррекциялоо шартында  

жакшы көрөр көзү үчүн көрүү курчтугу 0,005тен 0,04кө чейин), о.э. 

жогорку көрүү курчтугу 1,0 чейин  болушу мүмкүн болгон балдар, 

булардын көзүнүн көрүү чек арасы 10 -15 градуска чейин 

кыскартылган. Бул, өз кезегинде, курчап турган дүйнө 

объектилерин жана буюмдарды көрүп кабыл алууга мүмкүнчүлүк 

түзөт.  

Буюмдардын жана объектилердин түсүн, формасын,  өлчөмүн,  

кабыл алууга жөндөмдүүлүгү,   бул   топтун окуучуларынын сапаты  

төмөн  ,  бирок, ошентсе да, көрүү элестөөлөрүн калыптандырууга 

мүмкүндүк берет. Ошентсе да, калган көрүү кээ бир 

функциялардын  бузулууларынын бирдей эместиги менен, көрүү 

процессинин  туруксуздугу, тез чарчашы менен мүнөздөлөт.  

Демек, бул окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинде - тийүү жана 

угуу сезимдерин жетектөөчү   кылышыбыз керек. Ал эми сакталган 
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көрүү сезими  маалымат алуунун , өз кыймылын контролдоонун 

жана багыт алуунун контролдоо функциясын аткарышы зарыл.  

 Сокурлардын арасында көрүүсү  жаш кезинен эле бузулган 

(жоготкон) окуучулар көп кездешет, бул бир жагынан, алардын 

акыл-эс жана физикалык өнүгүүсүнүн  өзгөчөлүктөрүнө себеп 

болот, экинчи жагынан, борбордук нерв системасы менен жөнгө  

салынуучу организмдин  кайра курулушу  менен байланышкан,   

толуктоочу механизмдердин өзгөчөлүктөрүн аныктайт.  

Сокурлук, жалпы жана кыймыл активдүүлүгүккө терс 

таасиринин натыйжасында,   окуучуларынын денелик өнүгүүсүн  

татаалдатат, бул нерсе төмөнкүчө көрсөтүлөт: сокур балдардын ар 

кандай кыймылдарды жай өздөштүрүүсү жана кыймылдардын 

өнүгүүсү  боюнча төмөнкү чегин (кыймыл көлөмүнүн азаюусу, 

аларды аткаруу  сапатынын төмөндүгү); кыймылдардын 

макулдашуусунун бузулуусу менен; жалпы жана майда 

моториканын   өнүгүүсүнүн төмөндүгү; эрксиз кыймылдардын 

пайда болушу;  

Турпаттын, басуунун, денени  кармоонун бузулуусу;  

мейкиндикте кыймылдоо кыйынчылыктары.  

Сокурлардын  дүйнө сезүүсүнүн толуктугу, тактыгынын 

кыскарышына байланыштуу, таанып билүү процесстеринин  

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот (кабыл алуунун, сезүүнүн, 

тактыгынын жана ылдамдыгынын төмөндүгү, образдардын  

толуктугунун, бүтүндүгүнүн азайышы)  

 Инсандын  негизги сапаттарын калыптандырууда коомдук 

жагдайлар негизги ролду ойнойт, алардын таасири пайда болгон 

учурдан жана патологиянын тереӊдигинен салыштырмалуу же 

толугу менен көз каранды эмес. Туура тарбия берүү жана окутууну 

уюштурууда, ар кандай иш -чараларга баланын кенен тартуу менен, 
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зарыл болгон сапаттарды калыптандыруу  көрүү анализаторунун 

абалынан дээрлик көз карандысыз болот.  

Ошентип, окутуу өнүктүрүүчү мүнөздө  болсо, ал психи канын  

мазмундуу тарабы  биологиялык факторлорго   көрүү 

жөндөмдүүлүгүнүн начарлыгына салыштырмалуу көз каранды эмес. 

Анткени акыркы көрсөтүлгөн факторлор инсанды 

калыптандыруунун мазмунун аныктабайт,  жеке баалуулуктарды, 

инсанды калыптандыруунун  динамик асын  аныктайт.  

Демек, көргөндөр менен сокурлардын, ал тургай  көргөндөр 

жана начар көргөндөрдүн   ортосундагы айырмачылыктар инсандын 

ар кандай сапаттарын калыптандыруу динамикасында  гана 

байкоого болот. Албетте, жыйынтыктар, башкача айтканда, 

Адамдын өнүгүшүнүн  даражасы, инсандын ядросун лидерлик жеке 

сапаттары бир катар болушу (көз карашы, ишеними, идеалдары) 

патологиянын  барлыгы  же  жоктугу менен эмес,   коомдук таасир 

этүүсү, тарбия берүүнүн жана окутуунун  мүнөзү боюнча 

аныкталат.  

 

Сокур окуучуларга мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлөр 

саналат:  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)  

аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калып тандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-аракети 

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);  
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    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  

  көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо 

үчүн  окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;  

    көрүү сезими сакталган сокур балдарды окутууда, 

тарбиялоодо: калган   көрүү диагнозун (негизги жана 

кошумча), жаш курагын жана көрүү жөндөмдүүлүгүн 

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,  

оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу 

көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык 

жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен  

сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш 

курагын  жана көрүүсүн  жоготуу убакытын, тийүү жана 

физикалык иш режимин;  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   сокур окуучулардын окуу ишинин темпин 

эске алуу менен; сабак   структурасына   даярдоочу 

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи 

дефектилерди  алдын алуу жана коррекциялоого   багытталган 

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 
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сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

  кептин вербализм  жана формализмин алдын алуу жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  

  сокур окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы) өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  

  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктүрүү  жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекциялоо үчүн 

шарттарды түзүү;  

  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  

  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм -турумдагы 

бузулууларды    алдын алуу .  
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Инклюзивдик идеялар менен  иштеген мектепте БЖБ 

БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары   

боюнча талаптар, азиз -сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин 

программасын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары  

боюнча талаптарды камтыйт.  

 Азиз-сокур  окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  

өздөштүрүүсүнүн  пландаштырылган натыйжалары болуп  

төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо ;  

  Бардык сакталган анализаторлорду  багыт алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш эмес (стандарттык 

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно 

билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү 

түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда  аларды эске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо  жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, пайдалануу); 

курдаштары  менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;   

  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 
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көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

сокурлардын  таанып билүү мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү 

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда 

окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык 

тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу 

ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук 

иште активдүүлүгүн жогорулатуу; жашоодо өз 

алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү адамдардын  маанайына, өзүн сезүүсүнө, 

абалына көӊүл бурууну  өнүктүрүү;  

Түзөтүүчү иштин программасын азиз -сокур балдар тарабынан 

өздөштүрүүсүнүн   натыйжалары төмөнкү жетишкендиктери 

менен көрсөтүлгөн:  

  Бардык сакталган анализаторлорду  жана  ишмердүүлүктүн 

толуктоочу жолдорун     окутуу иш -чараларында жана 
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күндөлүк турмушунда 10-жаштагы баланын деӊгээлинде 

колдоно алат;  

   микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн 

өздөштүргөн,   макромейкиндикте багыт алуунун 

элементардык ыктары калыптанган;  

  Жаш курагына тийиштүү  предметтик (атайын жана жалпы), 

мейкиндик түшүнүктөргө ээ;  

  Таанып билүүчүлүк  кызыгуу жана таанып билүүчүлүк   

активдүүлүккө ээ;  

  Таанып билүүчүлүк  жана окуу ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү   

оптикалык түзөтүү каражаттарын жана тифлотехникалык 

каражаттарды билет жана аларды активдүү колдонот;  

  10  жаштагы баланын деӊгээлинде өз алдынчалуулукка жана 

көз карандысыздыка   каалоосун чагылдырат;  

  тийиштүү  оозеки  кептик жана кептик эмес сыяктуу 

каражаттарды колдоно алат;  

  өнөктөштүккө, боорукерликке, эмоционалдык сезимталдыкка 

жөндөмдүү;  

   өзүн-өзү башкарууга  жана өзүн -өзү жөнгө салуу;  

    окутуу ишинде жана күндөлүк турмушунда орун алган каршы 

көрсөтмөлөрдү жана чектөөлөрдү эске алат.  

 

Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун негизги объектиси болуп, 

азиз-сокур окуучулардын өнүгүүсүнүн экинчи дефектилерин пайда 

болуусун басаӊдатуунун ийгилигин чагылдырган көрсөткүчтөрдүн  

оӊ динамикасынын бардыгы болуп эсептелет.   
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Азиз-сокур окуучулардын коррекциялык иштин  программасын 

өздөштүрүүнүн  жыйынтыктарын баалоо мониторинг жүргүзүүнүн 

жардамы менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Мониторинг 

үзгүлтүксүздүк, маалыматтык, илимийлик, мазмундук  сыяктуу  

өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктан коррекциялык иштин 

программасын өздөштүрүүнүн   жыйынтыктарына жетүүсүн 

баалоого гана жол бербестен, керектүү учурларда анын мазмунуна 

жана уюштурулушуна өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет.  

Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун максатында мониторингтин 

бардык 3 түрүн колдонуу максаттуу: баштапкы, учурдагы жана 

жыйынтыктоочу диагностика.  

  Баштапкы диагностика  баланын жекече өзгөчө билим алуу 

муктаждыктарын жана толуктоочу мүмкүнчүлүктөрүнүн деӊгээлин 

аныктоо менен бирге, окуучулардын толуктоочу 

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү боюнча өнүгүүсүнүн экинчи 

дефектилерин пайда болуусун басаӊдатуунун ийгилигин 

чагылдырган көрсөткүчтөрдүн  оӊ динамикасынын даражасын 

көрсөтүү менен аныктоого жол берет (мисалы, сакталган   

анализаторлорду окутуу ишиндеги  жана күнүмдүк жашоодогу 

толуктоочу жолдорун пайдалануу үчүн сокур окуучунун  жөндөмү 

деӊгээлинде башталышы экенин аныктоо үчүн).  

 Учурдагы диагностика  башталгыч билим берүү   этабынын  

бүт учурунда сокур баланы  изилдөө үчүн мониторинг жүргүзүү 

колдонулат.  

Мониторингдин бул түрүн колдонууда коштуруу көрсөткүчтөрдүн 

экспресс диагностикасы пайдаланылышы мүмкүн, бул учурда,   

түзөтүү жумуштарынан кийинки   ийгиликтүү (оң динамикасына 
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болушу) же ийгиликсиздикти (ал тургай, бир аз жакшыртуунун 

жоктугу) туура баалаганга мүмкүндүк берет. Экспресс –

диагностиканын көрсөткүчтөрү келечектеги стратегиясын аныктоо: 

иштелип чыккан программаны улантууга же болбосо белгилүү бир 

өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн негиз катары кызмат кылат.  

 Жыйынтыктоочу  диагностика  акыркы баскычта өткөрүлөт 

(окуу жыл аягында, мектептин алгачкы баскычын аяктаганда), жана 

анын максаты,   азиз-сокур окуучулардын  коррекциялык иштин 

программасынын пландаштырылган жыйынтыгын 

жетишкендиктерин баалоону жүзөгө ашырат.  

Баштапкы, учурдагы жана жыйынтыктоочу диагностиканын 

уюштуруу жана мазмундуу мүнөздөмөсүн, сокур балдардын 

типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен билим 

берүү уюму иштеп чыгат.  

 Корррекциялык иштердин программасынын жыйынтыгы 

боюнча оң динамикасы туруктуу болбогон учурда (эки же андан 

көп интегралдык көрсөткүч алгылыктуу динамиканын жоктугу) ата -

энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу болгон учурда 

окуучунун уюштуруу жана түзөтүү жумуштары программасынын 

мазмунуна өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды 

алуу үчүн   психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

текшерүүгө багытталышы керек,    

Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун толуктугу үчүн, ата -

энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) ой -пикирлерин эске алуу 

керек, себеби көрсөткүчтөрдүн алгылыктуу динамикасынын 

даражасынын начарлоосу  (начарлоонун жоктугу) көрсөтү п турат,  

ал окутууда гана эмес,  күнүмдүк жашоодо дагы көрүнүп турат.  
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 Инклюзия  идеясында иштеген башталгыч жалпы билим 

берүүчү уюмдун  ишмердүүлүгүн   баалоо 2022 -жылы анын 

аккредиттөөнүн жүрүшүндө, о.э.  педагогикалык  кадрларды 

аттестациялоонун чегинде жүзөгө ашырылат.  

5.2. Мазмундуу бөлүк  

Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын. окуу предметтеринин, коррекциялык -өнүктүрүү  

курстарынын  программасын, социалдык -адептик өнүктүрүү, 

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана  коопсуз жашоону, 

сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу программасы  

(коррекциялык иштен тышкары)  толугу менен Башталгыч билим 

берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартка  туура келет.   

 5.2.1. Коррекциялык иштин программасынын мазмуну 

жана багыттары   

Коррекциялык иш    сабактан тышкаркы убакытта ишке 

ашырылат жана    жумасына 5 академиялык сааттан кем эмес 

убакытты түзүшү  зарыл.  

Жекече багытталган түзөтүүчү иш -чаралардын негизги 

тизмеси төмөнкүлөрдү камтыйт:  

   предметтик-практикалык көрсөткүч, багыт берүүчү, 

кыймылдаткыч, баарлашуу мүмкүнчүлүктөрүн, мобилдүүлүгүн 

жогорулатууга өзгөчө көндүмдөргө үйрөтүү,   толуктоочу 

механизмдерин иштеп чыгуу, жекече коррекциялык 

сабактардын чегинде функциялардын жетишсиздигин жеӊүү, 

билим берүү керектөөлөрүнө ылайык өнүгүү тифлопедагогдун 

коррекциялык-өнүктүрүүчү ишти;  
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  Коррекцияны талап кылуучу жеке өзгөчөлүктөрүнө(өнүгүү 

кемчиликтерине жараша) ылайык адистердин түзөтүү жана 

өнүктүрүү иши    (логопедиялык, педагогикалык, 

психологиялык);  

  сокур окуучуларга билим берүү маселелери, анын ичинде, үй -

бүлөдө тарбиялоо алардын физикалык өнүгүү жана 

кыймылынын жигердүүлүгүн жогорулатуу, түзөтүү жана 

өнүктүрүү суроолору боюнча, үй -бүлө(мыйзамдуу  өкүлдөрү)  

менен карым- катнаш  түзүү; сокур окуучулардын мектеп -

чөйрөдө предметтик -мейкиндик жана социалдык 

ылайыкташуусу максатында, алардын ыкчамдыгын, көз 

карандысыздыгын жана ишмердүүлүгүн жогорулатуу   боюнча 

иш-чаралар;  

Диагностикалык иш өзүнө  камтыйт:  

 7. психологиялык -педагогикалык жана медициналык кеӊешменин 

жыйынтыгында белгиленген азиз -сокур окуучулардын өзгөчө 

окуу муктаждыктарын изилдөө жана талдоо;  

 8.   Азиз-сокур окуучулардын билим берүү жараянына катышууга  

мүмкүнчүлүгүнө   байкоо жүргүзүү; коомго кошулуу 

деңгээлин жана ылайыкташуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо;  

 9. окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  

 10. ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   үчүн жагымдуу 

шарттарды түзүү максатында, Акыл эси жеӊил артта калган 

азиз окуучулар окуучулардын өнүгүү жана ден соолугунун 

жекече өзгөчөлүктөрүн аныктоо;  

 11. ар түрдүү тармактагы адистердин диагностикалык 

маалыматтарынын негизинде сокур окуучулар жөнүндө 

маалыматтарды толук чогултуу;  
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 12.  түзөтүүчү-өнүктүрүү ишинин ийгиликтүүлүгүн талдоо.  

Түзөтүү- өнүктүрүү ишине төмөнкүлөр кирет :  

7.  азиз-сокур окуучулардын сезүү тажрыйбасы системалуу 

жана ар түрдүү байытуу;  

8. сокур окуучулардын дефицитардык функцияларын ондоо 

жана өнүктүрүү (сезүү, кыймыл, психикалык);  

9. Азиз-сокур окуучулардын  таанып билүү ишмердүүлүгү, 

мейкиндик жана коомдук -турмуштук  багыт  алуусун, кеп 

ишмердүүлүгүн, сезим жана майда моторикасын, угуп кабылдоо 

жана сакталган көрүү көндүмдөрүн жана ыктарын  өнүктүрүү ;  

10. Азиз-сокур окуучуларга  өздөштүрүлгөн толуктоочу ар 

кандай жолдорду, ыктарды жана көндүмдөрдү,    калыбына 

келтирилген жана жөнгө салынган функцияларды    башкалар 

менен жигердүү тил табышууда, сабак  учурунда жана сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүктүн  ар кандай түрлөрүндө колдоно 

билүүнү камсыз кылуу;  

11. Азиз-сокур окуучулардын   жогорку  психикалык 

функцияларын түзөтүү жана өнүктүрүүнү   айлана- чөйрөнү 

чагылдыруусунун толуктоочу негизи катары колдонуу;  

12. коомдук муктаждыктарын активдештирүү жана өз 

алдынча иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүү, таанып билүү иш жана 

таанып-билүү кызыкчылыгын өнүктүрүү, эмоционалдык - эрк 

чөйрөсү  менен инсандык оң сапаттарын калыптандыруу.  

Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:   

 4. билим берүүнүн   бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине азиз-сокур окуучулар менен иштөөнүн 

жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген 

сунуштамаларды иштеп чыгуу;  
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 5. Азиз-сокур окуучулар менен иш алып баруу боюнча жекече 

багытталган ыкмалардын жана  методдорду тандоо боюнча  

психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо 

мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;    

 6. түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана 

усулдарын тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш 

берүү;  

 

5.3. Уюштуруу бөлүгү  

5.3.1. Окуу  планы  

Окуу  планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын  жана 

Базистик окуу планынын талаптарын  ишке ашырууну   камсыз 

кылат.  

Түзөтүүчү иш сабактан тышкары убакытта жүзөгө ашырылат. 

Көлөмү жана мазмуну окуучулардын билим алуу  муктаждыктарына 

жараша, жумасына 5 сааттан ашык эмес  аныкталат.  

5.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде  

иштеген мектептерде азиз -сокур окуучулары үчүн башталгыч 

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим 

берүүчү программаны ишке ашыруу  шарттардын системасы.  

 БЖББ БЫЖББПты башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашы руу 

талаптарына ылайык (мындан ары - шарттардын системасы) 

стандарттын тиешелүү  талаптарынын негизинде иштелип чыккан 

жана инклюзивдик  идеялардын негизинде иштеген билим берүү 
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уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга 

жетишүүнү камсыз кылат . 

  Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, 

ошондой эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн 

эсепке алуу керек. Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон 

шарттардын сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -

техникалык (анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык 

колдоо); шарттардын системасынын абалын.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарттар    үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим  берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн 

ачыктыгын жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)   

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, 

акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  

 

Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун  кадрдык шарттарына талаптар.  

 

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур окуучулар 

үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке ашырган педагогикалык 

кызматкерлердин  ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли 
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тийиштүү кызмат орундарынын  квалификациялык 

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.  

Педагогикалык кызматкерлери: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

тифлопедагогика жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча 

документи болушу керек.  

Мугалим-дефектолог (тифлопедагог) «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча 

кайра даярдоодон өтүшү керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге   тифлопедагогика 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документ и 

болушу керек.  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур 

окуучуларды башка окуучулар менен бирге окутууда  БЖББ 

БЫЖББПты ишке ашырууда    кесиптик шарттарга талаптар.  

 Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 
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кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 

билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму  (ар бир сокур балага) 

(психологиялык, медициналык жана педагогикалык кеӊештин 

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал  жогорку 

(атайын орто)  кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек 

жана  балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп 

берет.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму бир класста 2де н ашык 

көрбөгөн бала бар болгон учурда мугалимге  ассистентти 

(жардамчыны) убактылуу же дайыма  камсыз кылуусу мүмкүн, ал  

жалпы  орто  билимден  төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана 

тифлопедагогика боюнча курстардан тийиштүү  программадан 

даярдыкты өтүүсү  зарыл.   

Билим берүү уюму  убактылуу бери дегенде, 2ден  көрбөгөн 

бала бар болгон учурда  сабактардын жүгүртмөсүнө   0.5   чен 

өлчөмү боюнча жылына  2 айга чейин, билим берүүнү маалыматтык 

жана техникалык жактан колдоо боюнча–  тифло-компьютердик 

жабдуулары боюнча билимге жана тиешелүү көндүмдөргө  ээ 

адисти киргизүүгө укугу бар .  
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Финансылык шарттарга талаптар   (  2 -бөлүк  )  

Каржылык  камсыздоо  азиз -сокур окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПтын ар бир вариантына  аныкталган материалдык -

техникалык жана кадрдык шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык 

келүүгө тийиш.  

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Вариант  3.1 Азиз -сокур окуучу   ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө 

ошол  эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп божомолдоого 

болот. Азиз-сокур окуучулар үчүн атайын билим берүү 

муктаждыктарына ылайыкташтырылган башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим 

берүүчү программа  каралышы керек, ал   программаны ишке 

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз 

кылуу үчүн:  

12) Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   программанын структурасына  

коррекциялык  иштин программасын   милдеттүү түрдө 

киргизүү  адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка  

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 

техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү 

коштоочу инженерди) белгиленет.  

13) БЖББ БЫЖББПты  жүзөгө  ашыруу үчүн Азиз-сокур 

окуучулар үчүн  мамлекеттик билим берүү  стандартына 
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ылайык атайын материалдык -техникалык шарттарды түзүү 

(атайын окуу китептери жана атайын окуу куралдары, атайын 

жабдууларды, атайын техникалык каражаттар,    жардамчы 

шаймандарды колдонууга, атайын  компьютердик 

программалар ж.б..)    

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн  БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   бузулуулары жок ар бир   окуучуну    

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик 

класска адамдык жана материалдык ресурстарга нормативдик 

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү  чектелген ар бир 2 окуучуга,   бүт мектептин 

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  

 

Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун материалдык -техникалык  

шарттарына талаптар  

 

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   
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аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.    

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу 

үчүн материалдык -техникалык шарттар  бул категориядагы  

окуучулардын атайын билим берүү  муктаждыктарына   жооп 

берүүсү зарыл, бул  окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти 

уюштурууга; окутуу үчүн  режимди уюштурууга; окуучунун жумуш 

ордун  уюштурууга;   окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу 

материалдары жана көрсөтмө куралдарга  атайын    мүнөздүү 

талаптарды коюуну шарттайт.  

 

Окуу   жараянын уюштуруу боюнча талаптар  

1.   Класстын толушуна     талаптар.  

Инклюзия шартында класста  класстардын толуу даражасы 2  

азиз- сокур окуучудан ашык  эмес. Класстын  жалпы толушу: 

1сокур окуучу бар болсо  20дан ашык эмес ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу -   2 сокур окуучу болсо, 

15тен  ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген 

окуучу.  

2.  Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу 

боюнча ишти уюштуруу үчүн талаптар:  

  сокурлардын окуу ишмердүүлүгүн туруктуу жана 

максаттуу жетекчилиги  сокур окуучулардын окуу -билүү ишин 

педагогикалык башкаруунун туруктуулугунун зарылдыгын, түздөн -

түз педагогикалык башкаруу пайдаланууну, алгоритмдерди 

пайдалануу билдирет;  
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  сокур окуучулар менен дайыма пикирлешүүгө болгон 

муктаждык (билим берүү жараянынын бардык баскычтарында 

мугалим сокур окуучулар менен дайыма кайчылаш пикир болушу 

керек: умтулуу, билимге,  жөндөмгө жана тажрыйбага, окуу 

материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана 

жашоонун жолдору тууралуу өркүндөтүү, камсыз кылуу жана 

колдонмо);  

  сокур окуучулардын  атайын окутуу жана таанып -

билүүчүлүк ишин уюштурууда  атайын ыкмала рды пайдалануу 

зарыл:  иштин ырааттуулугун  айырмалоо үчүн усулдук 

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды   айрым 

элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, андан 

кийин бир тараптуу иштеп, аларды бириктирүү; көрүү, угуу 

маалыматты айкалыштыруу ыкмалары; оозеки жана жазуу жүзүндө 

иш ыкмаларынын айкалышы; көрүү жана тийип сезүүнүн чарчоосун 

алып салуу  ыкмалары; атайын белгилерге жана  унификацияга 

(сигнал картасы) түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары; физикалык иш 

аткаруунун режимин сактоо (карама-каршылыктарды эске алуу 

менен)  

  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген  окуучуларга 

салыштырмалуу   азиз -сокур окуучулар үчүн  адаптациянын 

жыйынтыктоо  иштерин аткарууда (алардын билим алуунун  өзгөчө 

муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт матер иалдык,    ишти  

аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге   көбөйтүү окуучунун оозеки 

өтүнүчү менен):  

  ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө   

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата -энеси 

менен  жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир  аптада 

мектепте 20 мүнөттүк жыйын  .  
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Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Мектепке кирүү  

  Башталгыч  класстардын окуучулары үчүн 50 см бийиктикте 

тепкичтин эки жагында тосмо орнотуу  милдеттүү.   Диаметри  3 -5 

см   кем эмес менен тегерек   кармагычтары артыкчылыктуу. 

Тоскучтардын узундугу ар бир тараптан тепкичтен 30 см узун 

болушу керек.  

Мектептин ички мейкиндиги  

Коридордун периметри боюнча бөгөт болушу мүмкүн, балким, 

полду  ар түрдүү рельефтүү материалдар менен каптоо, мисалы: 

багыттын  өзгөрүүсүндө полдун рельефи дагы өзгөрөт. Бул полдун 

тактайчалары жана килемчелер  болушу мүмкүн. Мектепт ин  

акыркы кабатындагы тепкичтерди тосмо  менен жабдуу зарыл. 

Тепкичтерге жана коридорлорго азиздер үчүн тийип көздөө 

жайгашышы керек (Тийип белгилөө). Сокур  окуучуга  керектүү 

кабинеттерге Брайл шрифти менен жазылган тактайчаларды 

жайгаштыруу   (үн жетекчилигин колдонсо да болот).  

 Мектептеги чечинүүчү жай  

Чечинүүчү  жайда  өтүүчү жолдон алыс, бир алкакты бөлүү 

керек, аны   баштыктар, кийим -кече үчүн  илгичтер, отургучтар,  

сумкалар үчүн текчелер жана илгичтер    ж.б.у.с. менен жабдуу  

зарыл.   Бул аймак менен    бир     эле адамдар колдонгону жакшы. 

Баланы  бул жерге бир нече ирет өткөрүп, ордун эстеп калуусун  

камсыз кылуу  керек.  

Мектеп ашканасы  

Ашканада сокур бала  гана колдоно турган туруктуу орун 

болушу керек. Бул жер буфеттик тактага   абдан жакын болгону 

жакшы, бирок, ошол эле учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдар ашканада калган классташтарынан  бөлөк 



1302 
 

отурушу дагы жагымсыз. Ашканада бул балага нөөмөттөгү 

окуучулар же ашкана кызматкерлери  жардам берүүсү да баалуу 

болуп саналат.  

Класс  бөлмөлөрү  

Кластагы табигый жарык 800дөн 1200 люкс чегинде болушу 

керек;   жарык бир түрдүү болушу зарыл, иш орунун  үстүндө эч 

кандай катаал көлөкө жана жылтырак жарык болбосун. Иш 

ордундагы жарык көрсөткүчтөрү: альбинизмде, карек 

патологияларында, тубаса  катарактада, көз кабыгынын  

дистрофиясында 100 -250лк;   глаукомада,  хориоидеяда, пигмент 

бузулууларында, миопиялык бузулууларында, көрүү нервинин 

атрофиясында көз айнекчесинин жукарышында  250 -700 люкс.  

Терезелерге жөндөлүүчү көлөкөлөтүүчү (жалюзи, кезде ме 

жабуу ж.б.у.с.) күндүн түз тийүүчү таасирин тосуучу түзмөктөр  

орнотулушу керек. Пластик тасмасы жасалган жабууну колдонууга 

болбойт.  

Атайын жабдуулар  

   имараттын айланасы боюнча өтүүнү ишке ашыруу үчүн жеке 

камыш;  

  туйма бети  бар спорттук   жабдуулар;  

 баланын боюна жараша  жөнгө салынуучу  окуу столдору;  

  жумшак модулдар  жана килем менен жабдылган 

психологиялык эс алуу бөлмөсү.  

Окуу жабдуулары үчүн гигиеналык талаптар  

Көрсөтмө куралдарды дарылоо -офтальмогиялык жана 

педагогикалык талаптарын канааттандыруу үчүн тандалып 

алынышы керек. Көрсөтмө куралдар  Брайл  шрифти менен 

терилиши керек.  
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Сабактын жүрүшүндө, мугалим окуучулардын дене келбетинин 

калыбына  көз салуу керек.  

Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы   СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК  

талаптарына ылайык) булчуӊдардын чыӊалуусун   бошотууга 

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун   бошотууга жардам берчү 

көнүгүүлөр  (сокур окуучулардын сакталган көрүүсүн) жана  көрүү 

чыӊалуусун   алдын алууга жардам берчү көнүгүүлөрдү  (сокур 

окуучулардын сакталган көрүүсүн)  камтыган дене тарбия 

мүнөттөрү өткөрүлөт.  Көнүгүүлөр   балдардын көрүүсүнүн абалын 

(көз оорулардын клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды, 

дарылоо  этабын) эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.  

Азиз-сокур  кенже окуучулардын эӊ жогорку  ишке 

жөндөмдүүлүгү экинчи сабакта  байкалат. Жума  ичинде  эӊ 

жогорку  ишке жөндөмдүүлүгү   шейшембиде, бейшемби күндөн 

баштап, анын кыскарышы байкалган жана ишемби күнү минимумга 

жетет.  Сабактарды өткөрүүдө  көздүн тор кабынын  

функционалдык кыймылдуулугун   эске алуу зарыл: түстүү 

сезимталдыктын жогорулашы: түштөн кийин (13.00дон 15.00го 

чейин) жана жарыкка сезимталдык эртең мененки  жана кечки 

сааттар ичинде. 12 жашка чейинки сокур балдарга экинчи нөөмөттө 

окутуу тыюу салынат. Бул сунуштарды мугалимдер  сабактардын 

жүгүртмөсүн түзүүдө, программалык материалды  пландаштырууда 

жана   бөлүштүрүүдө, сабак конспектилерин  даярдоодо эске алуусу 

керек.  

Жумуш   ордун уюштуруу боюнча талаптар  
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Жумуш орду жеке кошумча жарык булагы менен 

(офтальмологдун сунушуна  ылайык) камсыз кылынууга тийиш. 

Класста  жеткиликтүү жана жайлуу шарттарды түзүү үчүн  азиз -

сокур окуучу үчүн 1 кишилик окуу орундугу жабдылып, ал жер  

рельефтик фактура  же полго килем төшөө аркылуу  жалпы аянттан 

бөлүнүп  турууга тийиш. Көрүүсү бузулган баланын  партасы 

мугалимдин столуна жакын биринчи катарларда жана терезенин 

жанында   болушу керек. Сабактардагы  ар кандай көрсөтмө 

куралдар   көрсөтмөлүү    гана эме с, ошол эле учурда рельефтүү 

болгону,  көрбөгөн окуучу  аларды тийип көрүүгө  мүмкүн болгону 

жакшы. Окуучуну партасы туруктуу бекитилген жана чектөө 

капталдары менен камсыз болгону, жумушчу аянттын 

стабилдүүлүгүн   камсыз кылат.  

Окутуунун  техникалык каражаттарына талаптар  

Окутуунун  техникалык каражаттары менен  бирге азиз -сокур 

окуучуларды окутууда  атайын кошумча тифлотехникалык 

каражаттар (алиппе - Брайл бөгөтчөлөрү (алтычекиттик), 

«Ориентир», «Графика», «Школьник» ж.б. приборлор) жана 

көрүүнү оптикалык  коррекциялоо каражаттары(көз айнектер, 

электронду лупалар, аралык лупалары ж.б.) билим берүү жана 

таанып-билүү ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү  каражаттар 

колдонулушу керек.  (бардык жабдууларды баланын ата -энеси 

сатып алынат).   Оптикалык жана тифлотехникалык  каражаттар 

сокур окуучулар тарабынан системалуу түрдө пайдалануу үчүн 

жеткиликтүү болууга тийиш.  

Ошондой эле, инклюзивдик класста окуган баланын ата -энеси өз 

алдынча же демөөрчүлүк аркылуу  визуалдык маалыматты башка 

каражатка айлантууну камсыз кылган  ти флотехникалык 

жабдууларды  сатып алышат:  
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  сүйлөөгө (маалыматка визуалдык эмес  жетүүнү колдонуу 

аркылуу программаларды, сүйлөө   синтезаторлорун жана окуу 

түзмөктөрүн);  

  Л. Брайл арибинин системасы боюнча рельефтүү -чекиттик 

шрифтке   Брайл атайын дисплейлери менен бирге Брайл 

принтерди атайын программалык камсыздоону колдонуу 

менен;  

  Чоӊойтуучу компьютердик программаларды колдонуу менен 

жалпак орой кесилген тамгалар менен берилген көрүнөө 

контраст жана түс көркөмдөп жасалган  визуалдык 

маалыматтарга, өз алдынча турган видеочоӊойткучтар.  

Окуу  китептери, окуу куралдары, окуу куралдар жана 

дидактикалык материалдарга, көрсөтмө куралдарга  талаптар  

Азиз-сокур окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу керек:  

1) атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү 

боюнча эч кандай чектөөлөрү  жок балдар үчүн окуу китептеринин 

негизинде, бирок азиз -сокур окуучулардын  билим алуу 

муктаждыктарын канааттандырган (Брайл арибинде басылып 

чыккан ;   рельеф жана рельеф менен т үс  аркылуу атарылган  

көрүнүктүү көркөм материалды камтыган)  азиз-сокур 

окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинин өзгөчөлүктөрүнө 

ылайыкталган окуу -усулдук аппарат менен жабдылган;  

2) санариптик маалымат каражаттарына жазылган «үндүү» 

окуу китептерин,   үндүү куралдар, аудио китептерди;  

3) аудио китептерди чыгаруу үчүн  диктофон функциясы  

бар тифлоплеер;  

4) окуу үчүн көчмө түзмөк;  

5) тематикалык-рельефтүү көркөм басма "Логос"куралдары;  

6) рельефтүү координаттык тегиздиктер;  
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7) географиялык жана тарыхый рельефтүү карталар;  

8) рельефтүү чийүү үчүн куралдар (сызгыч,  циркуль, сезүү 

көрсөткүчү менен транспортер);  

9) рельефтүү  чийүү үчүн жабдуу  («Draftsman», 

«Школьник» приборлору);  

10) атайын окуу куралдары: Брайл приборлору, жалпак  тамга 

менен жазуу үчүн  калем, грифель, калыӊ кагаздан жасалган   

дептерлер(Брайл дептерлери);  

1)   Брайл басма машинкасы (Tatrapoint, Perkins  жана ушул 

сыяктуу), Брайл басма кагазы;  

2)   Брайл дисплейи;  

3)   азиз-сокур окуучу багыт алуу үчүн  таяк ;  

4)   мейкиндик багыт алууну коррекциялоо үчүн түзмөктөр 

(«Графика», «Ориентир»);   

5)     сокур адамдар  үчүн спорттук жабдуулар;  

6)   Брайл ариби менен  жасалган тексттик окуу куралдары;   

тийүү кабыл алуу үчүн сүрөттөр (сокурлар үчүн);  сез үү  жана 

көрүп кабылдоого арналган   тегиздикте рельеф менен аткарылган  

түстүү  сүрөттүү жана көркөм куралдар.   

 Бардык окуу жана атайын куралдар инклюзивдик класста 

окуган баланын ата -энеси менен өз алдынча же демөөрчүлүк 

аркылуу    сатып алынат.  
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Тиркеме  

Көрүүсүндө  бузулуулары бар  окуучулар менен иштеген 

Ийкемдүү  (адаптивдүү)  дене тарбия боюнча мугалимине 

болжолдуу көнүгүүлөрдүн мазмуну  

 "Ийкемдүү дене тарбия":  

  көнүгүүлөрдү аткарууда сакталган анализаторлорду 

физикалык пассивдүүлүктө, стереотиптүү кыймылдарды 

коррекциялоодо   калыптанып жигердүү пайдаланууга жардам 

берет;  

  кыймыл тапшырманы аткаруу үчүн  ыкмаларды, жолдорду 

(мугалимдин жардамы менен) тандоого көмөктөшөт ;  

 

Ийкемдүү   (адаптивдүү)  дене тарбия боюнча   

теориялык билимдерди берүүдө төмөнкү тематикадагы 

ангемелерди жүргүзүү максаттуу:  

  Ийкемдүү   дене тарбия боюнча көнүгүүлөр жана 

адамдын ден -соолугуна  ролу.  

  Туура дем алуу.   

  Адам келбети.   

  Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга 

талаптар, алардын эрежелери.    

  гигиеналык талаптар.   

 

Ийкемдүү  (адаптивдүү)  дене тарбия сабактарында 

өткөрүлүүчү   Жалпы көнүгүүлөр .  

  Катардагы  көнүгүүлөр.  

  Даярдоочу  көнүгүүлөр.  
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  Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.  

  Буюмдар  менен жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. 

Негизги  кыймылдарды калыптандыруучу  

көнүгүүлөр. Мурда  өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү 

кайталоо. Кыймылдуу  оюндар.  

  Бий  элементтери.  

  Дем алуу көнүгүүлөрү.  

 

Ийкемдүү  (адаптивдүү)  дене тарбия сабактарында 

өткөрүлүүчү   Медициналык - түзөтүүчү көнүгүүлөр.  

  Дем алуу көнүгүүлөрү  ( окуучулардын биринчи тобу 

үчүн).   

  Далы   жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө 

үчүн  көнүгүүлөр.   

  Таман булчуӊдарын калыптандыруу үчүн көнүгүүлөр 

(2-топтун окуучулары  үчүн).   

  Муундардын  кыймылдуулугун калыптандырууга  

багытталган көнүгүүлөрдү аткаруу.  

 Сабактар   карама -каршылыктарды жана жеке булчуң 

топторунун жогорулатуу боюнча врач -офтальмологдун  

сунуштарын эске алуу  менен өткөрүлөт.  

  Көрүү  функциясын  жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр . 

Түзөтүү-өнүктүрүүчү   багыттагы  көнүгүүлөр.   

Координациялык  ыкмаларды өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. 

Чыдамкайлыкты  өнүктүрүү боюнча   көнүгүүлөр. Эптүүлүктү 

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Көрүүсү  сакталган  окуучулар үчүн  көздүн 

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын   жакшыртуу 
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үчүн  көнүгүүлөр. Табигый кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн 

турукташтыруучу көнүгүүлөр.  

Дарылоо тренажёрлорундагы  көнүгүүлөр. 

Велотренажёрдогу   көнүгүүлөр.   Чуркоо  боюнча көнүгүүлөр.   

"Ден соолук" тренажёрунда   көнүгүүлөр.   

 

ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ МЕНЕН ИШТЕГЕН 

МЕКТЕПТЕРДЕ КӨРҮҮСҮ НАЧАР  ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ 

БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ 

БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ    

  1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР  

    Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары - БЖБ 

БЫББП)    ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык түзүлгөн жана көрүүсү начар окуучулардын  

жекече, жаш курак жана типологиялык  өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын 

билим берүү  муктаждыктарын эске алуу менен  

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

Көрүүсү начар окуучулар үчүн БББ  ЖЫББП билим берүү 

ишмердүүлүгүн  Стандартка ылайык жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн  көрүүсү начар 

окуучулар үчүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

негизинде, инклюзия идеялары  боюнча и штеген   билим берүү 

уюму  (мындан ары ББУ)  тарабынан өз алдынча иштелип чыгат 

жана  бекитилет.  
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  Көрүүсү  начар окуучулар үчүн  БББ ЖЫББП    билим 

берүүнүн мазмунун, күтүлүүчү  натыйжаларды, жана ишке ашыруу 

шарттарын Кыргызстандын жалпы билим берүү сис темасы үчүн   

аныктайт.  

 

Көрүүсү  начар  окуучулар үчүн  жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын түзүмү.  

  Көрүүсү начар окуучулар үчүн  жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн  ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын түзүмү Стандартка ылайык 3 бөлүмдү 

камтыш керек: максаттуу, мазмундук жана  уюштуруучу.  

Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы  

дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана көрүүсү начар 

окуучулар үчүн  БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы күтүлүүчү  

натыйжаларды, о.э. бул максаттарга жана жыйынтыктарга жетүүнүн 

жолдорун аныктайт.  

  Максаттуу бөлүм өзүнө камтыйт:  

-түшүндүрмө катты  

-  көрүүсү начар окуучулар үчүн  БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн 

пландаштырылган натыйжалары  

-башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.    

  Мазмундуу бөлүк  көрүүсү начар окуучулар үчүн  жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын  мазмунун  аныктайт 
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жана предметтик, метапредметтик, инсандык  натыйжаларга 

жетишүүгө багытталган (ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша  

мазмундуу бөлүк жалаң гана инсандык  жана предметтик 

натыйжаларга жетишүүгө багытталган болушу мүмкүн) төмөнкү 

программаларды камтыйт:  

  окуучулардын   универсалдуу  (ЖББ БББЫБПтын вариантына 

жараша  - негизги окутуу кыймылдары)  окуу кыймылдарын 

калыптандыруу программасы;  

  жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү   аймактын 

курстарынын программасы;  

  көрүүсү начар окуучуларды коомдук жана адеп -ахлактык 

жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасын (ЖББ 

БББЫБПтын вариантына жараша );  

  экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы;  

  коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;  

  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.  

Уюштуруу бөлүгү  камтыйт:  

    предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч 

билим берүүнүн окуу планын;  

   Стандарт талаптарына ылайык ЖББ БББЫБПтын  ишке  

ашыруу үчүн шарттардын системасын.  

Көрүүсү  начар окуучулар үчүн  башталгыч билим берүүнүн 

окуу планы (мындан ары –Окуу план) ЖББ БББЫБПты ишке 

ашыруунун негизги уюштуруучу механизми болуп эсептелет.  

Көрүүсү начар окуучулар үчүн  жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  
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болжолдуу программасы Стандартка ылайык балдардын жаш курак    

өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү  муктаждыктарын эске 

алуу менен татаалдык деңгээлине  жана багытына  жараша 

программанын 4 вариантын камтыйт -3.1, 3.2, 3.3, 3.4. варианттары.  

Көрүүсү  начар окуучулар үчүн  ЖББ БББЫБПты иштеп 

чыгуунун  негиздерине топтоо жана ишмердүүлүк мамилелери 

салынды.   

 

2. ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН КӨРҮҮСҮ НАЧАР  ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ 

БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ 

БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ   

(ВАРИАНТ 3.1)  

2.1. Максаттуу бөлүм  

2.1.1. Түшүндүрмө кат  

 

Көрүүсү  начар  окуучулар үчүн   башталгыч билим берүү боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын ишке ашыруу максаты.  

Инклюзивдик мектепте окуган көрүүсү начар окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке 

ашыруу максаты  —   көрүүсү начар окуучулардын ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары менен бирдей убакытта, 

жыйынтык жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү 

стандартында аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга 
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ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте окуган  бул 

категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске 

алуу менен,  сапаттуу билим алуусун камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.      

ББ Уюм тарабынан көрүүсү начар окуучулар үчүн   БЖББ 

БЫББП  иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  алдыга коюлган 

максаттарга жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:  

  көрүүсү начар окуучулардын  жалпы маданиятын калыптандыруу, 

жарандык, социалдык, инсандык жана интеллектуалдык 

өнүктүрүү,  чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, 

достук жана жеткиликтүү билим берүү чөйрөсүндө сокур 

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;  

  атайын билим берүү, инсандык, үй -бүлө, коомдук жана 

мамлекеттик муктаждыктары менен   аныкталган көрүүсү начар 

окуучулар  өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм, 

ыктарды,  компетенцияларды камсыз кылуу;  

  көрүүсү начар окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү 

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо, 

коммуникативдик, кыймылдык, инсандык, жеке өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту 

камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга, анын касиет -сапаттарынын, айырмалуулугун, 

жекечелигин, кайталангыстыгын сактоо менен инса ндык 

өнүктүрүү;  

  көрүүсү начар окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  өздөштүрүүдө 

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү; ЖББ БББЫБПтын  

өздөштүрүүдө азиз-сокур окуучулардын таанып -билүүчүлүк 

өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну камсыз кылуучу 
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түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,     алардын 

физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо жана колдоо, 

экинчи бузулууларды алдын алуу жана тууралоо, коомдук 

көнүктүрүү жана коомго аралашууну оптималдаштыруу;  

  клуб,  секция,  студия жана кружок системасын колдонуу, 

коомдук пайдалуу иштерин жүргүзүү аркылуу көрүүсү начар 

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды, 

илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук -изилдөөчүлүк, 

спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;  

  Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо  жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  

  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен көрүүсү 

начар окуучулардын  коомдук сүйүктүү даражасына 

(жыйынтыгына)  жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана 

таанып-билүүчүлүк өнүгүүсүндө  окуу -тарбия процессинде   

билим берүү технологияларынын ишмердүүлүк түрүн  колдонуу;  

  көрүүсү начар окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктө  өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын 

ишке ашырууда өз алдынчалуулук  жана активдүүлүк   

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн  камсыз кылуу;   

  көрүүсү начар окуучуларга мектептик жана мектептен тышкары 

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга 

жана  өзгөртүүгө шарт  түзүү.  
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Көрүүсү  начар  окуучулардын башталгыч билим берүү   боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын жалпы мүнөздөмөсү.  

Вариант 3.1 көрүүсү начар окуучу  окутууну  аяктаган учурга 

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине тийиштүү, билимди жалпы 

билим берүүчү  мектепте жаш курагына тийиштүү (1 -4 класс) ошол 

эле окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  

Көрүүсү  начар окуучуларды жалпы билим берүүчү  мектепте 

окутууда  мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын  милдеттүү 

түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогика лык 

колдоосу зарыл.  

Атайын  колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп 

саналат: көрүү жөндөмдүүлүгү начар окуучулардын атайын билим 

берүү муктаждыктарын канааттандыруу; окутуунун  негизги 

мазмунун өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; окуу жана 

жазууга Л. Брайлдын   арибин колдонуп   окутуу; күнүмдүк 

жашоодо  жана окуу, таанып билүү процессинде  сакталган 

анализаторлорду  жана  ишмердүүлүктүн  толуктоочу жолдорун 

өнүктүрүү; мейкиндик жана социалдык -турмуштук багыт алууда  

мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;   

Психологиялык-педагогикалык колдоо: азиз -сокур окуучулардын  

таанып-билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн окуучулардын ЖББ 

БББЫБПты   өздөштүрүүдө терс таасирин минималдаштыруу,    

баланын мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата -

энелер ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;   класстагы жайлуу 

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана инсан аралык конфликттерди 

жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш 
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алып баруу; жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз 

карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү, 

өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз карандысыздыгы үчүн 

умтулуу (билим берүү жана күнүмдүк маселелер боюнча)  

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик каражаттарды туура 

колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.  

 Мектептин  ЖББ БББЫБПты    карама -каршылыктарды  жана 

чектөөлөрдү эске алуу менен окутуу жана предметтик -практикалык 

иш-чараларды натыйжалуу толуктоочу жолдор менен өздөштүрүүгө  

багытталган коррекциялык иштин программасын  өзүнө камтыйт; Л. 

Брайл чекиттик-рельефтик арипти колдонуу көндүмдөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн билүү; мейкиндик жана коомдук -турмуштук 

багытта мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу; ар түрдүү коомдук 

кырдаалдарда   көрүүсү сакталган чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташтык көндүмдөрүн иштеп чыгуу; верба лдык жана 

вербалдык эмес сөз каражаттарын өздөштүрүү; дүйнө сүрөтүн 

маанисин айырмалоону жана сезе  билүүсүн жогорулатуу;  

предметтик түшүнүктөрүн  кеӊейтүү; таанып -билүүчүлүк жана 

социалдык активдүүлүгүн кеӊейтүү; окуу ишмердүүлүгүндө  жана 

күнүмдүк жашоосунда   өз алдынчалуулугун жогорулатуу  

Көрүүсү  начар окуучулар   учурдагы  стандарттын  

долбоорунда көрсөтүлгөн ЖББ БББЫБПтын  бул варианты боюнча 

билим берүүнүн мазмунун толук өздөштүрүшөт.   (коррекциялык -

түзөтүү ишинин программасынан  тышкары)  

Көрүүсү  начар  окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  

өздөштүрүү   натыйжалары жана түзүмү Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик башталгыч билим берүү   

стандартынын талаптарына     толук жооп берет.  
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Көрүүсү  начар  окуучулардын акыркы жетишкендиктери   

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч билим берүү   

стандартынын жыйынтык талаптарына     толугу менен 

ылайык келет.  

Көрүүсү  начар окуучулар менен түзөтүү иштеринин мазмуну 

төмөндөгүлөрдү камтыйт: коомдоштуруу, сезимдик тажрыйбасын 

байытуу, мейкиндикте багыт алуусун  өнүктүрүү, баарлашуу, өз 

ишмердүүлүгүн  башкаруу, өз алдынча өнүгүү жана өзүн -өзү 

баалоо.  

Көрүүсү  начар    окуучуларга психологиялык -педагогикалык 

мүнөздөмө:  

Көрүүнүн  начарлыгы биринчи кезекте  көрүүнүн  курчтугунун 

көрсөткүчтөрү  менен мүнөздөлөт,     коррекциялоо шартында   

жакшы көргөн көздүн курчтугу 0,05 -0,4кө чейин.  

Ошондой эле көрүүнүн  начарлыгы көрүүнүн башка   

функциясынын  көрүү талаасынын бузулушуна байланыштуу 

болушу мүмкүн. Бардык  көрүүсү   начар окуучулардын  жалпы 

өзгөчөлүгү сезүү  аркылуу  таанып билүүнүн жетишсиздиги 

болгондуктан, предметтик -мейкиндик жана коомдук адаптациядагы 

кыйынчылыктарга,   психикалык жана дене бой өнүгүүсүнө 

өзгөртүүлөрдү, инсандык калыптануусундагы  кыйынчылыктарга 

алып келет.  

Көрүүсү  начар    окуучулар көрүү ми лдетинин абалы жана көз 

патологиясы мүнөздөрүн белгилөөчү   көрүү жөндөмдүүлүгү менен 

айырмаланат, абдан бир өӊчөй эмес топ болуп саналат. Көрүүнүн  

начарлыгын     деӊгээлине жараша: оор, орто жана төмөн болуп 

бөлүнөт.  

Көрүүнүн  олуттуу оор  начарлыгы    көрүүнүн   курчтугунун 

жакшы көргөн көзүндө   0,04 -0,09га чейин болгон окуучулар түзөт.  
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Көздүн курчтугу бир кыйла олуттуу кыскарышы менен бирге, эреже 

катары,  бул балдарда башка көрүү милдеттери  бир катар бузулат: 

көрүү талаасы (кууш), жарыкты сезүүсү  (жарыкты сезүү   өтө 

жогору   же жарыкка сезимталдык  төмөндөйт), мейкиндикти 

айырмалоо сезгичтиги, түстүү айырмалоо, көздүн кыймылдуулугу 

(көрүүнүн  олуттуу  кыйындашына алып келүүчү нистагмга, жана 

көздүн кыйырлыгына) жана башкалар. Көрүү  милдеттеринин 

бузулушу курчап турган  айлана жөнүндө так, ырааттуу сезүү 

түшүнүктөрдү калыптандыруу кыйла татаал болуп, микро жана 

макромейкиндикте багыт алуу мүмкүнчүлүгүн азайтат, окутуу жана 

таанып-билүү иш-аракетин жүзөгө ашырууда кыйынчылыктарды 

жаратат. Бул   топтогу  окуучулардын  көрүү милдеттери    өтө 

туруксуз жана негизинен билим берүү жана таанып -билүү иш-

аракети болгон шарттарга көз каранды: жагымсыз шарттар көрүү 

милдетин   бир кыйла төмөндөтүүгө шарт түзөт.  

Кыйла төмөн көздүн курчтугу жана көрүү милдетинин 

туруксуздугуна карабастан, окуу  жана   таанып билүү иште алып 

баруучу  ролду көрүү анализатору аткарат.  

Бул  топко кирген окуучулардын кээ бири  кыйла төмөн көздүн 

курчтугу жана көрүү милдетинин туруксуздугуна байланыштуу, 

окуу  жана жазуунун салттуу системасын өздөштүрүү   менен 

бирге, рельефтүү чекиттик жазууга жана окууга   окутуу 

параллелдүү болушу керек.  

Көрүүнүн   орточо даражасы менен болгон топтун окуучулары  

оптикалык коррекция каражаттарын  колдонуу шартында көрүүнүн  

курчтугунун жакшы көргөн көзүндө    0,1-0,2ге чейин болгон 

окуучулар түзөт түзөт. бул окуучулардын көпчүлүгү үчүн, 

мейкиндикте  кыймылдоодо  көрүп  контролдоо кыйынчылыктары 

жана көрүү элестеринин   бурмалангандыгы, көрүүнүн  
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монокулярдык  түрү мүнөздүү болот. Бул топко ошондой эле   

көрүү  талаасы (кууш), жарыкты сезүүсү  (жарыкты сезүү   өтө 

жогору   же жарыкка сезимталдык  төмөндөйт), мейкиндикти 

айырмалоо сезгичтиги, түстүү айырмалоо, көздүн 

кыймылдуулугунун бузулуулары бар   жана башкалар ж.б. кирет.  

Көрүү  милдеттеринин аралаш (органикалык жана функционалдык) 

бузулушу көрүүнүн  иш жөндөмдүлүгүн  кыйла төмөндөтүп, микро 

жана макромейкиндикте багыт алуу мүмкүнчүлүгүн азайтат, окутуу 

жана таанып-билүү иш-аракетин жүзөгө ашырууда 

кыйынчылыктарды жаратат. Көрүүнүн   бузулууларынын 

клиникалык жана патофизиологиялык мүнөздөмөлөрүнүн ар 

түрдүүлүгү      окуучулардын билим берүү уюштуруу үчүн толугу 

менен жекелетүүнү  жана  айырмалоочу  мамилени талап кылат.  

Көрүүнүн  төмөн даражасына кирген    окуучулар тобу  

көрүүнүн  курчтугунун жакшы көргөн  көзүндө     оптикалык 

тууралоодон кийин  0,3төн 0,4кө чейин болгон окуучулар түзөт.    

жакшы-гигиеналык шарттарда объекттин  толук образын  курууда   

аны жакын аралыкта кабыл алуу  үчүн көрүүнү   ийгиликтүү   

колдонгонуна карабастан, дүйнө кабыл алууда жа на окутуу  

процессинде  айрым кыйынчылыктарды башынан  өткөрүшөт. 

Көрүүнүн  бузулушу башка функциялардын бузулуусу  менен 

айкалышы   да көп, мисалы, амблиопия (борбордук көрүүнүн  

туруктуу бузулуусу) же көздүн кыйырлыгы, бул   көрүп кабыл 

алууну  кыйындыгына алып келет жана  татаалдатат. Амблиопияга 

мүнөздүү көрүүнүн   монокулярдык  түрү, кабыл алуунун  

ылдамдыгын жана тактыгын кыскартат, көрмө өкүлчүлүктөрүнүн 

толуктугун  жана тактыгын төмөндөтөт, көз аркылуу   объекттин 

мейкиндикте  так жайгашуусун айырмалоо кыйындайт,   

багыттарды айырмалоо дагы   кыйынчылыкка алып келет.  
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Көрүүсү  начар    окуучулардын  бирдей эместиги   көрүү 

жөндөмдүүлүгүнүн начарлоосунун    клиникалык  башка түрлөрү 

менен аныкталат (рефракциянын бузулуусу, карек патологиясы,   

глаукома, нейрокөрүү аппаратынын оорулары ж.б. ) ошондой эле 

башка оррулар, мисалы: тубаса миопия (анын ичинде татаал) 

сыяктуу оорулары, катаракта, гиперометриянын жогорку даражасы,   

ретинопатия, көрүүнүн  жарым -жартылай атрофиясы,   жана башка   

көрүү органынын деформациялары.  

Көрүүсү  начар    окуучулардын   ар түрдүүлүгү  көрүүнүн  

начарлашынын же бузулуусунун жаш курагына дагы көз  каранды.  

Мунун мааниси көз   бузулушу (начарлашы) тарабынан аныкталат, 

ал окуучунун психикалык, ошондой эле толуктоочу процесстер дин  

өнүгүшүнө олуттуу таасир тийгизет. Учурда, көрүү жөндөмдүүлүгү 

начарлоосунун көп кездешкен башкы себептери болуп, туубаса -

тукум себептер эсептелет.    Көрүүсү   жаш кезинен эле бузулса 

(начарласа)   бул бир жагынан, алардын акыл -эс жана физикалык 

өнүгүүсүнүн   өзгөчөлүктөрүнө себеп болот, экинчи жагынан, 

борбордук нерв системасы менен жөнгө  салынуучу организмдин  

кайра курулушу  менен байланышкан,   толуктоочу механизмдердин 

өзгөчөлүктөрүн аныктайт.  

Бул окуучулардын тобуна мүнөздүү болуп жалпы жана кыйм ыл 

активдүүлүккө терс таасиринин натыйжасында,   окуучуларынын 

денелик өнүгүүсүн  татаалдатат, бул нерсе төмөнкүчө көрсөтүлөт: 

сокур балдардын ар кандай кыймылдарды жай өздөштүрүүсү жана 

кыймылдардын өнүгүүсү боюнча төмөнкү чегин (кыймыл 

көлөмүнүн азаюусу,  аларды аткаруу  сапатынын төмөндүгү); 

кыймылдардын макулдашуусунун бузулуусу менен; жалпы жана 

майда моториканын   өнүгүүсүнүн төмөндүгү; эрксиз 
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кыймылдардын пайда болушу;    турпаттын, басуунун, денени 

кармоонун бузулуусу; мейкиндикте кыймылдоо кыйынчылы ктары.  

Көрүүсү  начар    окуучулардын      дүйнө сезүүсүнүн 

толуктугу, тактыгынын кыскарышына байланыштуу, таанып билүү 

процесстеринин  өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот (кабыл 

алуунун, сезүүнүн, тактыгынын жана ылдамдыгынын төмөндүгү, 

образдардын  толуктугунун, бүтүндүгүнүн азайышы)  

 Инсандын  негизги сапаттарын калыптандырууда коомдук 

жагдайлар негизги ролду ойнойт, алардын таасири пайда болгон 

учурдан жана патологиянын тереӊдигинен салыштырмалуу же 

толугу менен көз каранды эмес. Туура тарбия берүү жа на окутууну 

уюштурууда, ар кандай иш -чараларга баланын кенен тартуу менен, 

зарыл болгон сапаттарды калыптандыруу  көрүү анализаторунун 

абалынан дээрлик көз карандысыз болот.  

Ошентип, окутуу өнүктүрүүчү мүнөздө  болсо, ал психиканын  

мазмундуу тарабы  биологиялык факторлорго   көрүү 

жөндөмдүүлүгүнүн начарлыгына салыштырмалуу көз каранды эмес. 

Анткени акыркы көрсөтүлгөн факторлор инсанды 

калыптандыруунун мазмунун аныктабайт,  жеке баалуулуктарды, 

инсанды калыптандыруунун  динамикасын  аныктайт.  

Мындан тышкары, көрүү жөндөмдүүлүгү начар көрүү 

көзөмөлдү ишке ашыруу боюнча жумуш, башкарма көндүмдөр, 

сапаты менен байланышкан кыйынчылыктар менен мүнөздөлөт бул 

окуу көндүмдөрүн  калыптандырууда өзгөчө айкын көрүнөт.  

Көрүүсү  начар окуучулардын   умтулуучулук чөйрөсү н 

өнүктүрүү деӊгээли, жөнгө салуу (өзүн -өзү кармай билүү сапаты 

менен, өзүн -өзү сыйлоо, эрки) жана рефлексивдүү курулуштардын  

("өзүн-өзү түшүнүү", «Мен -концепциясынын» өнүгүшү)  төмөндүгү   
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белгиленет. Демек,   көрүүсү  начар    окуучулардын   инсандык ар  

кандай сапаттарын калыптандыруу динамикасын байкоого болот.   

Аларда төмөнкү терс мүнөзү пайда болушу мүмкүн: өз  

алдынчалуулугунун төмөндүгү, демилгенин жоктугу, көз 

карандылыгы.  

Көрүүсү  начар окуучулардын кээ бир бөлүгүндө   көрүүнүн  

бузулуулары (оору)  баланын башка дене ооруулары  менен 

коштолот бул болсо алардын акыл -эс жана физикалык өнүгүү 

өзгөчөлүктөрүн алып келип, алардын жалпы туруктуулук,  

психикалык-эмоционалдык абалын, кыймылдуулугун   кыскартат  

Көрүүсү  начар окуучулардын  билим алуудагы өзгөчө 

муктаждыктары   

 Көрүүсү  начар окуучулардын билим алуусундагы өзгөчө 

муктаждыктарынын түзүмүнө бир жактан   бардык ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  чектелген окуучулар үчүн мүнөздүү 

муктаждыктар, экинчи жагына  көрүүсү начар окуучуларга гана 

мүнөздүү муктаждыктар кирет.  

 Жалпы муктаждыктарга  төмөнкүлөр кирет:  

  билим берүүнүн  каражаттары аркылуу атайын жардам алуу;  

  баланын педагог жана классташтары менен өз -ара 

аракеттенишүүсүн оптималдаштыруучу психологиялык 

коштоо;  

    үй-бүлөө  менен билим берүүчү уюмдун өз -ара 

аракеттенишүүсүн оптималдаштыруучу психологиялык 

коштоо;  

  мектепке чейинки жана мектептик билим берүү этаптарындагы 

жолун жолдоочулукту камсыз кылуучу, пропедевтикалык 

мезгилди белгилөө ;   
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  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучунун билим 

алуу керектөөлөрүнө адекваттуу атайын типтеги же жалпы 

билим берүү уюмдарынын шартында жалпы башталгыч билим 

алуу;  

  предметтик облустарынын мазмуну аркылуу, ошондой эле 

жекече мамиле менен иштөө аркылуу ишке ашырылып жаткан 

коррекциялык- өнүктүрүүчү процессинин үзгүлтүксүздүгүнүн 

милдеттүүлүгү;    

  билим берүү уюмунун мейкиндигинин чегин  акырындык 

менен кеңейтүү.  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   окуучуларды   окутуу жана таанып -билүү иш-аракети үчүн 

атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  

  окуучуларга көрүү кабылдоо үчүн окуу маалыматтын 

жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;  

Көрүүсү  начар окуучуларга гана мүнөздүү муктаждыктар  

    балдарды окутууда, тарбиялоодо:     көрүү диагнозун 

(негизги жана кошумча), жаш курагын жана көрүү 

жөндөмдүүлүгүн бузулуусунун убактысы, негизги көрүү 

функциясынын абалы,  оптикалык аппараттардын жана 

аспаптардын жардамы аркылуу көрүүнү коррекциялоо 
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мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык жана көрүү дене жүктөр 

режимдерин  сактоо; толугу менен сокур жана жарыкты 

кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш курагын  жана 

көрүүсүн  жоготуу убакытын, тийүү жана физикалык иш 

режимин;  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу ;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,     окуучулардын окуу ишинин темпин эске 

алуу менен; сабак   структурасына   даярдоочу 

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи 

дефектилерди  алдын алуу жана коррекциялоого   багытталган 

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча  атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

  кептин вербализм  жана формализмин алдын алуу жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  

    окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы) өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  
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  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктүрүү жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм -турумдагы 

бузулууларды    алдын алуу .  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекциялоо үчүн 

шарттарды түзүү;  

  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  

 

2.1.2. Көрүүсү  начар  окуучулардын  инклюзия идеялары менен 

иштеген мектептерде жалпы башталгыч билим бер үүнүн    

болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн  

программасын   өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары  

 

Көрүүсү  начар окуучулардын  инклюзия идеялары менен иштеген мектептерде жалпы башталгыч билим бер үүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжаларына талаптар   мамлекеттик билим 

берүү стандартынын башталгыч билим берүүнүн    

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет.  

Инклюзивдик идеялар менен  иштеген мектепте БЖБ 

БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары   

боюнча талаптар ,  начар көргөн  окуучулардын  түзөтүү иштеринин 

программасын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары  боюнча талаптарды  камтыйт.  

 Начар көргөн   окуучулардын  түзөтүү иштеринин 

программасын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары 

болуп  төмөнкүлөр  чыгат:  
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  окуу жана таанып билүүчүлүк   ишмердүүлүгүндө  

эффективдүү  толуктоочу каражаттарын колдонуу ыктарын 

өздөштүрүү;  

  окутуу ишинде жана күндөлүк турмушунда орун алган каршы 

көрсөтмөлөрдү жана чектөөлөрдү эске алуу ыктарын өздөштүрүү;  

     оптикалык түзөтүү каражаттарын жана тифлотехникалык 

каражаттарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш 

эмес (стандарттык эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу 

көндүмдөрүн колдоно билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү 

мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү түрдө баалоо жа на аларды эске 

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  мейкиндикте  жана социалдык - турмуштук багыт алууда 

мүмкүнчүлүктөрүн  жогорулатуу:  микро жана макро мейкиндикте 

багыт алуу көндүмдөрүн өздөштүрүүсүн,   макромейкиндикте 

багыт алуунун элементардык ыктарын калыптандыруу; Таанып 

билүүчүлүк  жана окуу ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү   

оптикалык түзөтүү каражаттарын жана тифлотехникалык 

каражаттарын жана жана аларды активдүү колдонуу;  

   тааныш эмес (стандарттык эмес) жагдайларда түзүлгөн 

болжолдуу көндүмдөрүн колдоно билүүнү  өнүктүрүү; өз көрүү 

мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү түрдө баалоо жана мейкиндикте 

багыт алууда  аларды эске алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  коомдук чөйрөнүн айырмалоо жана түшүнүү жөндөмүн 

жакшыртууга, кабыл алынган баалуулуктарга жана коомдук 

ролу: түздөн -түз курчап турган мүчөлөрүнүн кызыктырган 

иштеп чыгуу; жалпы коомдун ар бир мүчөсүнө жакшыртуу 
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билүү; мамлекеттин буруунун өнүктүрүү, маанайы, 

башкалардын жыргалчылыгын; өз сезимтал мамиле жана 

башкалардын сезимдерин сөздөрдү түшүнүү чегин иштеп 

чыгуу; коомдо кабыл алынган эрежелерин жакшыртуу, билим, 

нормалар, баалуулуктар; байытуу жана коомдук тажрыйбасын 

жайылтуу.  

Көрүүсү  начар окуучулардын   түзөтүү жумуштарынын 

программасын  өздөштүрүү жыйынтыгы боюнча төмөнкү 

жетишкендиктер менен көрсөтүлгөн:  

   окуу-таанып билүү жараянында жана күнүмдүк жашоодо   

бардык анализаторлорду жана акы ыкмаларын колдонот;  

  микромейкиндикте багыт алуунун  негизги көндүмдөрү 

калыптанган. ; макромейкиндикте багыт алуунун  негизги 

ыкмаларын өздөштүрдү;  

    шайкеш (жаш курагына ылайык) предметтик (атайын жана 

жалпы), мейкиндик, коомдук элестөөлөрү бар;  

  таанып билүү  кызыгууларды, таанып билүү ишмердүүлүгүн 

көрсөтүшөт;  

  заманбап оптикалык, тифлотехникалык жана техникалык 

каражаттардын акыл-эс жана окутуу ишин камсыз кылуу үчүн, 

ошондой эле аларды колдоно билет (жаш курагына ылайык);  

  башкалардан (окутуу жана күнүмдүк жагдайларда)   өз 

алдынчалуулугу жана көз карандысыздыгы үчүн умтулуусун  

көрсөтөт;  

  баарлашууда тийиштүү оозеки жана кептик эмес каражаттарды 

колдоно алат;  

   коомдук жигердүүлүктү  көрсөтө   алат;  

     боорукерликке, сезимталдыкка жөндөмдүү;  
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  максаттарга жетүү үчүн туруктуулукка   жөндөмдүү;  

  өзүн-өзү көзөмөлдөөгө, өзүн -өзү кармай билүүгө жөндөмдүү 

(жаш курагына ылайык) алат;  

  окутууда, таанып билүү ишинде жана күнүмдүк жашоодо 

болгон каршы көрсөтүмдөрдүн жана чектөөлөрдү  билет жана 

эске алат.  

Көрүүсү  начар окуучуларга  баштапкы   жалпы билим берүү 

баскычында  пландаштырылган жыйынтыктар белгиленет:  

•  БББ бардык окуу сабактары боюнча программалар   

• ББ уюмунда программалардын  курстары бул категория  

үчүн  атайын  каралган эмес.  

ПМПК  психологго кошумча сунуштарды берет,     зарыл 

болсо - логопед жана ББ уюмунун мугалимдерине  берет.  

 

2.1.3.   Инклюзивдик билим берүү  идеялары менен иштеген 

мектептин  көрүүсү начар окуучулардын  башталгыч билим 

берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген 

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

 Көрүүсү  начар окуучулардын   билим берүү   ишмердүүлүгүн  

баалоонун негизги багыттары жана максаттары  болуп башталгыч 

билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык  аталган окуучулардын   билим алуудагы 

жетишкендиктерин жана билим берүү   уюму менен педагогикалык 

кадрлардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын баалоо болуп 

эсептелет.  

Көрүүсү начар окуучулардын   БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктер билим берүү  уюмунун 

сапатын  баалоодо маанилүү.  
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Коррекциялык иштин программасын  өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун негизги объектиси болуп, 

көрүүсү начар окуучулардын   өнүгүүсүнүн экинчи дефектилерин 

пайда болуусун басаӊдатуунун ийгилигин чагылдырган 

көрсөткүчтөрдүн  оӊ динамикасынын бардыгы болуп эсептелет.   

Көрүүсү  начар окуучулардын   коррекциялык иштин  

программасын өздөштүрүүнүн  жыйынтыктарын баалоо мониторинг 

жүргүзүүнүн жардамы менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн. 

Мониторинг үзгүлтүксүздүк, маалыматтык, илимийлик, мазмундук  

сыяктуу  өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктан коррекциялык иштин 

программасын өздөштүрүүнүн   жыйынтыктарына жетүүсүн 

баалоого гана жол бербестен, керектүү учурларда анын мазмунуна 

жана уюштурулушуна өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет.  

Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун максатында мониторингтин 

бардык 3 түрүн колдонуу максаттуу: баштапкы, учурдагы жана 

жыйынтыктоочу диагностика.  

  Баштапкы диагностика  баланын жекече өзгөчө билим алуу 

муктаждыктарын жана толуктоочу мүмкүнчүлүктөрүнүн деӊгээлин 

аныктоо менен бирге, окуучулардын толуктоочу 

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү боюнча өнүгүүсүнүн экинчи 

дефектилерин пайда болуусун басаӊдатуунун ийгилигин 

чагылдырган көрсөткүчтөрдүн  оӊ динамикасынын даражасын 

көрсөтүү менен аныктоого жол берет (мисалы, сакталган   

анализаторлорду окутуу ишиндеги  жана күнүмдүк жашоодогу 

толуктоочу жолдорун пайдалануу үчүн сокур окуучунун  жөндөмү 

деӊгээлинде башталышы экенин аныктоо үчүн).  
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 Учурдагы диагностика  башталгыч билим берүү    этабынын  

бүт учурунда көрүүсү начар окуучуларды  изилдөө үчүн мониторинг 

жүргүзүү колдонулат.  

Мониторингдин бул түрүн колдонууда коштуруу көрсөткүчтөрдүн 

экспресс диагностикасы пайдаланылышы мүмкүн, бул учурда,   

түзөтүү жумуштарынан кийинки   ийгиликтүү (оң динамикасына 

болушу) же ийгиликсиздикти (ал турга й, бир аз жакшыртуунун 

жоктугу) туура баалаганга мүмкүндүк берет. Экспресс –

диагностиканын көрсөткүчтөрү келечектеги стратегиясын аныктоо: 

иштелип чыккан программаны улантууга же болбосо белгилүү бир 

өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн негиз катары кызмат кылат.  

 Жыйынтыктоочу  диагностика  акыркы баскычта өткөрүлөт 

(окуу жыл аягында, мектептин алгачкы баскычын аяктаганда), жана 

анын максаты,   азиз -сокур окуучулардын  коррекциялык иштин 

программасынын пландаштырылган жыйынтыгын 

жетишкендиктерин баалоону жүзөгө ашырат.  

Баштапкы, учурдагы жана жыйынтыктоочу диагностиканын 

уюштуруу жана мазмундуу мүнөздөмөсүн, көрүүсү начар 

окуучулардын   типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен билим берүү уюму иштеп чыгат.  

 Корррекциялык иштердин программасынын жыйынтыгы 

боюнча оң динамикасы туруктуу болбогон учурда (эки же андан 

көп интегралдык көрсөткүч алгылыктуу динамиканын жоктугу) ата -

энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу болгон учурда 

окуучунун уюштуруу жана түзөтүү жумуштары программасынын 

мазмунуна өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды 

алуу үчүн   психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

текшерүүгө багытталышы керек,    
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Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун толуктугу үчүн, ата -

энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) ой -пикирлерин эске алуу 

керек, себеби көрсөткүчтөрдүн алгылыктуу динамикасынын 

даражасынын начарлоосу  (начарлоонун жоктугу) көрсөтүп турат,  

ал окутууда гана эмес,  күнүмдүк жашоодо дагы көрүнүп турат.  

 Инклюзия  идеясында иштеген башталгыч жалпы билим 

берүүчү уюмдун  ишмердүүлүгүн   баалоо 2022 -жылы анын 

аккредиттөөнүн жүрүшүндө, о.э.  педагогикалык  кадрларды 

аттестациялоонун чегинде жүзөгө ашырылат.  

 

2.2. Мазмундуу бөлүк  

Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын. окуу предметтеринин, коррекциялык -өнүктүрүү  

курстарынын  программасын, социалдык -адептик өнүктүрүү, 

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана коопсуз 

жашоону, сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу 

программасы   (коррекциялык иштен тышкары)  толугу ме нен 

Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартка  

туура келет.   

   

 2.2.1. Коррекциялык иштин программасынын мазмуну 

жана багыттары   

Коррекциялык иш    сабактан тышкаркы убакытта ишке 

ашырылат жана    жумасына 5 академиялык сааттан кем эм ес 

убакытты түзүшү  зарыл.  
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Коррекциялык иштин    көлөмү жана мазмуну окуучулардын 

билим алуу муктаждыктарына жараша аныкталат.  

Көрүүсү   начар окуучулар  үчүн   4.1. вариантынын  чегинде 

түзөтүү жумуштарынын программасы анын негизги мазмунун,  

окуучулардын  атайын билим берүү муктаждыктарынын билим 

берүү уюмунун канаттандыруу үчүн жеке багытталган чаралар 

мониторингин начар окутуу үчүн шарттарды түзүүсү 

чагылдырылат.  

Көрүүсү  начар окуучулардын билим алуудагы өзгөчө 

муктаждыктарын канаттандырууну камсыз кылуучу, жалпы  билим 

берүү уюмуна жана кошуу /  киргизүүнү жеке  багытталган 

коррекциялык чаралар аныктамасы (тизме),  

Бул тизме төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:  

• Көрүүсү  начар окуучулардын дефицитардык функцияларын 

оӊдоого   жана өнүктүрүүгө (сезүү, кыймыл, п сихика)   багытталган 

оюндар;  

• мейкиндик, коомдук жана турмуштук багыт, оозеки иш, 

тийип сезүү жана кыймыл   ыкмаларын иштеп чыгууга багытталган 

көнүгүүлөр;  

•   өздөштүрүлгөн толуктоочу жолдору жана көндүмдөрдүн 

жигердүү пайдаланууну камсыз кылуучу жагдай ларды түзүү, 

калыбына келтирилген жана коррекцияланган  көрүү милдеттерин   

окуу ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө колдонуу;  

• өз алдынча иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган иш -

ыкмалары, таанып билүү иш -эс, таанып-билүүчүлүк кызыкчылыгын, 
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сезимтал  жана эрки менен өзүн -өзү жана оң сапаттарын 

калыптандыруу жана өнүктүрүү.  

Иш -чаралардын конкреттүү тизмегин билим берүү уюму 

иштеп чыгат.  

Диагностикалык иш өзүнө камтыйт:  

  психологиялык -педагогикалык жана медициналык 

кеӊешменин жыйынтыгында белгиленген көрүүсү  начар 

окуучулардын өзгөчө окуу муктаждыктарын изилдөө жана 

талдоо;  

  Көрүүсү  начар окуучулардын билим берүү жараянына 

катышууга  мүмкүнчүлүгүнө   байкоо жүргүзүү; коомго 

кошулуу деңгээлин жана ылайыкташуу мүмкүнчүлүктөрүн 

аныктоо;  

  окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  

  ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   үчүн жагымдуу 

шарттарды түзүү максатында  окуучулардын өнүгүү жана 

ден соолугунун жекече өзгөчөлүктөрүн аныктоо;  

  ар түрдүү тармактагы адистердин диагностикалык 

маалыматтарынын сокур окуучулар жөнүндө маалыматтарды 

толук чогултуу;  

  түзөтүүчү-өнүктүрүү ишинин ийгиликтүүлүгүн талдоо.  

Түзөтүү- өнүктүрүү ишине төмөнкүлөр кирет:  

  окуучулардын сезүү тажрыйбасы системалуу жана ар 

түрдүү байытуу;  

  окуучулардын дефицитардык функцияларын ондоо жана 

өнүктүрүү (сезүү, кыймыл, психикалык);  
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  окуучулардын  таанып билүү ишмердүүлүгү, мейкиндик 

жана коомдук-турмуштук багыт  алуусун, кеп 

ишмердүүлүгүн, сезим жана майда моторикасын, угуп 

кабылдоо жана сакталган көрүү көндүмдөрүн жана 

ыктарын  өнүктүрүү  ;  

  окуучуларга  өздөштүрүлгөн толуктоочу ар кандай 

жолдорду, ыктарды жана көндүмдөрдү,    калыбына 

келтирилген жана жөнгө салынган функцияларды    

башкалар менен жигердүү тил табышууда, сабак  

учурунда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  ар 

кандай түрлөрүндө колдоно билүүнү камсыз кылуу;  

  окуучулардын   жогорку  психикалык функцияларын 

түзөтүү жана өнүктүрүүнү  айлана - чөйрөнү 

чагылдыруусунун толуктоочу негизи катары колдонуу;  

  коомдук муктаждыктарын активдештирүү жана өз 

алдынча иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүү, таанып билүү 

иш жана таанып -билүү кызыкчылыгын өнүктүрүү, 

эмоционалдык- эрк чөйрөсү  менен инсандык оң 

сапаттарын калыптандыруу.  

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:   

  билим берүүнүн   бардык катышуучуларынын анын ичинде, 

баланын ата-энесине   окуучулар менен иштөөнүн жалпы 

негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген 

сунуштамаларды иштеп чыгуу;  

    окуучулар менен иш алып баруу боюнча жекече 

багытталган ыкмалардын жана  методдорду тандоо боюнча  

психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо 

мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;    
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  түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана 

усулдарын тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш 

берүү;  

 

2.3. Уюштуруу бөлүгү  

2.3.1. Окуу  планы  

Окуу  планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын  жана 

Базистик окуу планынын талаптарын ишке ашырууну   камсыз 

кылат.  

Системасынын  шарттары уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой 

эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу 

керек.  

Түзөтүүчү иш сабактан тышкары убакытта жүзөгө ашырылат. 

Көлөмү жана мазмуну окуучулардын билим алуу  муктаждыктарына 

жараша, жумасына 5 сааттан ашык эмес  аныкталат.  

2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде  

иштеген мектептерде көрүүсү начар окуучулар   үчүн башталгыч 

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим 

берүүчү программаны ишке ашыруу  шарттардын системасы.  

 БЖББ БЫЖББПты башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу 

талаптарына ылайык (мындан ары - шарттардын системасы) 

стандарттын тиешелүү  талаптарынын негизинде иштелип чыккан 

жана инклюзивдик  идеялардын негизинде иштеген билим берүү 

уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга 

жетишүүнү камсыз кылат.  
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  Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчө лүктөрүн, 

ошондой эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн 

эсепке алуу керек. Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон 

шарттардын сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -

техникалык (анын ичинде окуу -методикалык жана маалыматтык 

колдоо); шарттардын системасынын абалын.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарттар    үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөт үлгөн  

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн 

ачыктыгын жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)   

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, 

акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  

 

Көрүүсү  начар окуучулар үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун  кадрдык шарттарына талаптар.  

 

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур окуучулар 

үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке ашырган педагогикалык 

кызматкерлердин  ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли 

тийиштүү кызмат орундарынын  квалификациялык 

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.  
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Педагогикалык кызматкерлери: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

тифлопедагогика жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча 

документи болушу керек.  

Мугалим-дефектолог (тифлопедагог) «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча 

кайра даярдоодон өтүшү керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге   тифлопедагогика 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур 

окуучуларды башка окуучулар менен бирге окутууда  БЖББ 

БЫЖББПты ишке ашырууда    кесиптик шарттарга талаптар.  

 Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагоги калык билим   
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(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 

билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму  (ар бир сокур балага) 

(психологиялык, медициналык жана педа гогикалык кеӊештин 

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал  жогорку 

(атайын орто)  кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек 

жана  балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп 

берет.  

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму бир класста 2ден ашык 

көрбөгөн бала бар болгон учурда мугалимге  ассистентти 

(жардамчыны) убактылуу же дайыма  камсыз кылуусу мүмкүн, ал  

жалпы  орто  билимден  төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана 

тифлопедагогика боюнча курстардан тийиштүү  программадан 

даярдыкты өтүүсү зарыл.   

Билим берүү уюму  убактылуу бери дегенде, 2ден  көрбөгөн 

бала бар болгон учурда  сабактардын жүгүртмөсүнө   0.5   чен 

өлчөмү боюнча жылына  2 айга чейин, билим берүүнү маалыматтык 

жана техникалык жактан колдоо боюнча–  тифло-компьютердик 

жабдуулары боюнча билимге жана тиешелүү көндүмдөргө  ээ 

адисти киргизүүгө укугу бар .  
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Көрүүсү  начар  окуучулар  үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун финансылык  шарттарына 

талаптар  

 Каржылык  камсыздоо  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген 

окуучулар    үчүн БЖББ БЫЖББПтын ар бир вариантына  

аныкталган материалдык -техникалык жана кадрдык шарттардын 

өзгөчөлүгүнө ылайык келүүгө тийиш.  

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Вариант  3.1 көрүүсү  начар окуучу  ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө 

ошол  эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп божомолдоого 

болот. Азиз-сокур окуучулар үчүн атайын билим берүү 

муктаждыктарына ылайыкташтырылган башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим 

берүүчү программа  каралышы керек, ал   программаны ишке 

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз  

кылуу үчүн:  

1) көрүүсү начар    окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   программанын структурасына  

коррекциялык  иштин программасын   милдеттүү түрдө 

киргизүү  адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

2)  зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка 

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 
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техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү 

коштоочу инженерди) белгиленет.  

3) БЖББ БЫЖББПты  жүзөгө ашыруу үчүн көрүүсү начар    

окуучулар үчүн  мамлекеттик билим берүү  стандартына 

ылайык атайын материалдык -техникалык шарттарды түзүү 

(атайын окуу китептери жана атайын окуу  куралдары, атайын 

жабдууларды, атайын техникалык каражаттар,    жардамчы 

шаймандарды колдонууга, атайын  компьютердик 

программалар ж.б..)    

 

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин,  жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   бузулуулары жок ар бир   окуучуну    

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик 

класска адамдык жана материалдык ресурстарга нормативдик 

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,   бүт мектептин 

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  

Көрүүсү  начар  окуучулар  үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 
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программаны ишке ашыруунун материалдык -техникалык  

шарттарына талаптар  

 

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.    

Көрүүсү   начар    окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруу үчүн материалдык -техникалык шарттар  бул категориядагы  

окуучулардын атайын билим берүү  муктаждыктарына   жооп 

берүүсү зарыл, бул  окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти 

уюштурууга; окутуу үчүн  режимди уюштурууга; окуучунун жумуш 

ордун  уюштурууга;   окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу 

материалдары жана көрсөтмө куралдарга  атайын    мүнөздүү 

талаптарды коюуну шарттайт.  

 

Окуу   жараянын уюштуруу боюнча талаптар  

1.   Класстын толушуна     талаптар.  

Инклюзия шартында класста  класстардын толуу даражасы 2  

көрүүсү начар    окуучудан ашык  эмес. Класстын  жалпы толушу: 1 

көрүүсү начар окуучу  бар болсо  25 тен ашык эмес ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген окуучу -   2 сокур окуучу болсо, 

20дан  ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген 

окуучу.  

2.  Көрүүсү  начар окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты    ишке 

ашыруу боюнча ишти уюштуруу үчүн талаптар:  
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  көрүүсү начар окуучулардын  окуу ишмердүүлүгүн 

туруктуу жана максаттуу жетекчилиги  сокур окуучулардын ок уу-

билүү ишин педагогикалык башкаруунун туруктуулугунун 

зарылдыгы;  

  көрүүсү начар    окуучулардын  атайын окутуу жана 

таанып-билүүчүлүк ишин уюштурууда  атайын ыкмаларды 

пайдалануу;  

    иштин ырааттуулугун  айырмалоо үчүн усулдук 

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды   айрым 

элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, андан 

кийин бир тараптуу иштеп, аларды бириктирүү;  

  көрүү, угуу маалыматты айкалыштыруу ыкмалары;  

  оозеки жана жазуу жүзүндө иш ыкмаларынын айкалышы; 

көрүү жана тийип сезүүнүн  чарчоосун алып салуу  ыкмалары;  

  атайын окуу китептерин пайдалануу жана начар көргөн 

балдардын өзгөчө билим берүү муктаждыктарына жооп 

берген берүүлөрдүн;  

   Көрүүсү  начар окуучулардын жекече   кароонун жана 

сүрөт так көрсөтмө мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык ташып 

пайдаланууга;  

   Көрүүсү  начар окуучулардын, билим берүү жана 

таанып-билүү иш-аракетин камсыз кылуу үчүн 

оптикалык, тифлотехникалык жана техникалык 

каражаттарды колдонуу;  

    көрүүсү  начар окуучулардын көрүү мүмкүнчүлүктөрүнө 

ылайык жүргүзүлөт жекече үстөк басымдуу пайдалануу;  

  физикалык иш-(карама-каршылытарды эске алуу менен) 

сактоо;  
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  атайын белгилерге жана  унификацияга (сигнал картасы) 

түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары; физикалык иш аткаруунун 

режимин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен)  

   көрүүсү начар окуучулар  менен дайыма пикирлешүүгө 

болгон муктаждык (билим берүү жараянынын бардык 

баскычтарында мугалим сокур окуучулар менен дайыма кайчылаш 

пикир болушу керек: умтулуу, билимге,  жөндөмгө жана 

тажрыйбага, окуу материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, 

көндүмдөрүн жана жашоонун жолдору тууралуу өркүндөтүү, 

камсыз кылуу жана колдонмо);  

  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген  окуучуларга 

салыштырмалуу   азиз -сокур окуучулар үчүн  адаптациянын 

жыйынтыктоо  иштерин аткарууда (алардын били м алуунун  өзгөчө 

муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт материалдык,    ишти  

аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге   көбөйтүү окуучунун оозеки 

өтүнүчү менен):  

  ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө   

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата-энеси 

менен  жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир аптада 

мектепте 20 мүнөттүк жыйын  .  

Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  

Мейкиндикти  уюштуруу камсыз кылууга тийиш:  

1)     предметтик-мейкиндик чөйрөнүн коопсуздугу :  

  мектеп имаратынынын  коопсуз предметтик 

толтурулушун камсыз  кылуу (парталарга,  эшикке эркин 

өткөөл, чыккан бурчтардын жотугу, ж.б.);  

  Көрүүсү  начар окуучулардын өзгөчө муктаждыктарына 

ылайык  атайын жабдуулар, окуу жайларды атайын 
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көнүктүрүү (көрүнөө белгилер, биринчи жана акыркы   

бөлүнгөн тепкичтер ж.б.);  

  окутуу жана башка мекемелерге табигый жарыктын эркин 

жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, күн нурун  жөнгө салуу 

үчүн калкалагычтарды пайдалануу;  

  Эмгек иштери  аткарылган класстарда   толугу менен 

жумушчу бетинин аянтына жарык тарашын , кийим менен 

иштөө, чакан куралдарын коопсуз пайдаланууну камсыз 

кылуу;  

  көрүү кызматынын абалына терс таасир этүүчү  

факторлорду тез арада жоюу (иш бетинин жарыгын 

жетишсиздиги,   жарык денгээли)  

Билим берүү уюму көрүү белгилеринин    жеткиликтүүлүгүн кам сыз 

кылууга тийиш.  

Көчө   белгилерине кирет:  

  Багыт  көрсөтүүчү    жебе көрсөткүчтөр, алар    турак -жайдын 

жайгашуусун көрсөтөт;  

  Сан  белгилери Көрүүсү  начар окуучулар үчүн ыңгайлуу 

бийиктикте   эшиктин 500 мм аралыкта билим берүү уюмунун 

баардык имараттарда орнотулган. Ак  алкагында   сан  кара 

кылып боёлот. Өлчөмү: 700*500мм, арип линиясын 

кубаттуулугу –  30мм;  

  түстүү көрсөткүчтөр:   имараттын эшиги айнектен жасалган 

учурда, туурасы 400 мм турган, бийиктикте эки горизонталдык 

жарааттары менен көрсөтүлүшү  керек : жогорку сызык - 

кызыл, төмөнкү - сары. Сары  сызыктын төмөн жагы кабат 

баштап 500мм бийиктикте болушу керек.  

Имараттын   ичинде  белги катары пайдалануу үчүн:  
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  эшик кармагычы 1,6 -1,7м бийиктиги менен, дубалга 

аудиториянын  саны, кабинеттердин аттары, кызмат 

органдарынын белгилөө менен, жышаандар жана жазууларды   

500*150 мм, текс өлчөмү кара түс менен ак  алкакта жазылат, 

сызык туурасы сунушталат - 10 мм;  

  аудиториялардын жайгаштыруу номерлери (класс) бөлмөлөр, 

окуу имараттарынын биринчи кабатындагы коридорлордо 

кабаттар боюнча маалыматтар орнотулган;  

  ар бир кабаттын  кире беришинде этаж пландары  илиниш 

керек.  

Сырткы угуу белгилери :  мектепке жакын көчө жагын өтүүчү бир 

бөлүгүндө   үндүү жол чырактары орнотулган болушу керек. Жол  

чырактардын эки түрү болот:  баскычы менен жана автоматтык.  

2) мектеп бөлмөлөрүнүн жарык деңгээлин:  

 Жумуш ордунун жарык деӊгээли көзү начар окуучу үчүн  

жумуш ордунс жеке жарык булагы менен жабдуу эсебинен 

көбөйтүлүшү керек (врача -офтальмологдун  сунушу боюнча).  

3)   билим берүү чөйрөсүнүн жеткиликтүүлүгү:  

  көрүүсү  начар окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын канааттандыруучу  окуу китептерин, окуу 

материалдары жана көрсөтмө куралдарын пайдалануу;  

  оптикалык, тифлотехникалык, техникалык каражаттарды 

пайдалануу,  анын ичинде билим берүү үчүн жакшы 

мүмкүнчүлүк берчү;  

  (атайын кабинетте) класста жеке тифлотехникалык жана 

оптикалык каражаттарын, окуу китептери, окуу 

материалдарын сактоо үчүн орундун болушу;  
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  билим берүү уюмунда жайгашкан мүнөздөөчү маалыматтардын 

жана көрсөтмөлөрдүн    тез жана тоскоолдуксуз кабыл алуу 

үчүн, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.  

 

Мектепке кирүү  

  Башталгыч  класстардын окуучулары үчүн 50 см бийиктикте 

тепкичтин эки жагында тосмо орнотуу  милдеттүү.   Диаметри  3 -5 

см   кем эмес менен тегерек   кармагычтары артыкчылыктуу. 

Тоскучтардын узундугу ар бир тараптан тепкичтен 30 см узун 

болушу керек.  

Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы   СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК  

талаптарына ылайык) булчуӊдардын чыӊалуусун   бошотууга 

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун   бошотууга жардам берчү 

көнүгүүлөр    жана  көрүү чыӊалуусун   алдын алууга жардам берчү 

көнүгүүлөрдү камтыган дене тарбия мүнөттөрү өткөрүлөт.  

Көнүгүүлөр   балдардын көрүүсүнүн абалын (көз оорулардын 

клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды, дарылоо этабын) 

эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.  

Жумуш   ордун уюштуруу боюнча талаптар  

Жумуш орду жеке кошумча жарык булагы менен 

(офтальмологдун сунушуна  ылайык) камсыз кылынууга тийиш. 

Көрүүсү бузулган баланын  партасы   туруктуу бекитилген жана 

чектөө капталдары  менен камсыз болгону, жумушчу аянттын 

стабилдүүлүгүн   камсыз кылат.  
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Партанын номери  көрүүсү начар окуучунун боюна туура 

келиши керек. партанын класста жайгашуусу врач -офтальмологдун    

сунушуна ылайык аныкталат.  

Көрүүсү  начар окуучулардын билим  берүүгө  жайлуу жетүү 

үчүн техникалык каражаттар   үчүн талаптар  

Көрүүсү  начар окуучулардын билим  берүүгө жайлуу жетүү 

үчүн    колдонулушу керек:  көрүүсү  начар окуучу  үчүн  

ылайыкташтырылган   зарыл болгон программалык камсыздоо 

менен жабдылган жеке компьютер (   окуучулардын билим алуудагы 

өзгөчө муктаждыктарын эске алуу менен) билим берүү уюмунун 

расмий сайты, жигердүү такталар.  

Техникалык каражаттарга көрүү жүк режими жөнгө салынышы 

керек:  көрүүсү  начар окуучулардын үзгүлтүксүз көрүү жүгү 

боюнча нормаларды: биринчи, экинчи класстар –  7ден10 мүнөткө 

чейин; үчүнчү, төртүнчү, бешинчи класстар - 10 дон 15 мүнөткө 

чейин;  врача-офтальмологдун   жекече сунуштары менен.  

 Класстар  жана кабинеттердин гигиеналык талаптарга жооп  

берүүчү жигердүү такта менен жабдылышы к ерек. өз  ара такта 

жана проекциялык экранды колдонууда алардын бир түрдүү 

жарыгын жана жарык тактардын жоктугун камсыз кылуу   зарыл.    

 

Окутуунун  техникалык каражаттарына талаптар  

Окутуунун  техникалык каражаттары менен  бирге көрүүсү  

начар окуучуларды  окутууда  атайын кошумча тифлотехникалык 

каражаттар   жана көрүүнү оптикалык коррекциялоо каражаттары 

(көз айнектер, электронду лупалар, аралык лупалары ж.б.) билим 

берүү жана таанып -билүү ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү  

каражаттар колдонулушу керек.  (бардык жабдууларды баланын 

ата-энеси сатып алынат).   Оптикалык жана тифлотехникалык 
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каражаттар  көрүүсү  начар окуучулар  тарабынан системалуу түрдө 

пайдалануу үчүн жеткиликтүү болууга тийиш.  

Билим берүү уюму,   маалымат  жеткиликтүү  болуш үчүн 

тифлотехникалык каражаттарга камсыз болуусу керек,   контрастты  

жана түстүү көрүүнү камсыз кылуучу (компьютер экранында  

тартылышты чоӊойтуучу программа, өз алдынча видео чоӊойтуучу  

) приборлор  керек.  

Көрүүсү  начар окуучулардын жумуш орундары   маалыматты 

алуу үчүн  техникалык жана окуу куралдарын камтышы керек:  

  Атайын программа орнотулган ноутбук же ПК: экранга  

тартылышты чоӊойтуучу программа сы (Magic);  

  Класста  мугалимдин компьютери менен же интерактивди 

доска менен (эгерде андайлар бар болсо) байланыш жана өз 

ара аракеттенүү  менен камсыз кылуучу санарип планшет;  

  кол жана туруктуу видео чоӊойтуучу (Топаз, Onix);  

  иш  ордун жеке жарык кылуу.  

 

Окуу  китептери, окуу куралдары, окуу куралдар жана 

дидактикалык материалдарга, көрсөтмө куралдарга  талаптар  

Көрүүсү  начар  окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу 

керек:  

11) атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү 

боюнча эч кандай чектөөлөрү  жок балдар үчүн окуу китептеринин 

негизинде, бирок көрүүсү  начар   окуучулардын  билим алуу 

муктаждыктарын канааттандырган (чоӊ ойтулган арибинде басылып 

чыккан, масштаб 1/2;   көрүүсү  начар окуучулардын таанып -

билүүчүлүк ишинин өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган окуу -усулдук 

аппарат менен жабдылган;  
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12)  окуу куралдар: кара (окуу материалдарын жазуу үчүн) 

жана жашыл (көркөм эмгектер  үчүн)  пасталары менен  калем;  

торчо жана сызык дептерлер, алар врач–офтальмологдун 

сунушу боюнча  атайын сызылууга тийиш;  

13)   көрүүсү  начар окуучулардын типологиялык жана жеке 

көрүү мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аткарылган жеке   

окуу куралдары жана көрсөтмө  куралдар  

 

 

3. ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН КӨРҮҮСҮ НАЧАР     ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ 

БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ 

БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ  

  

3.1. Максаттуу бөлүм  

3.1.1. Түшүндүрмө кат  

Көрүүсү  начар     окуучулар үчүн   башталгыч билим берүү 

боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын ишке ашыруу максаты.  

Инклюзивдик мектепте окуган көрүүсү начар     окуучулар 

үчүн   жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

ишке ашыруу максаты  —   көрүүсү начар    окуучуларга   

жыйынтык жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү 

стандартында аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга 

ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте окуган  бул 
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категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске 

алуу менен,  сапаттуу билим алуусун камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.   

Мамлекеттик стандартка ылайык, көрүүсү начар окуучу 

окутууну  аяктаган учурга карата ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү 

боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын жетишкендиктерине 

салыштырмалуу, билимди пролонгацияланган (узартылган) окуу  

мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт    

ББ Уюм тарабынан көрүүсү начар окуучу  үчүн   БЖББ  БЫББП  

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга 

жетүү үчүн  төмөнкү негизги милдеттерди карайт:  

  Көрүүсү  начар окуучулардын  жалпы маданиятын 

калыптандыруу, жарандык, социалдык, инсандык жана 

интеллектуалдык өнүктүрүү,  чыгармачылык 

жөндөмдүүлүктөрүн  өнүктүрүү, достук жана жеткиликтүү 

билим берүү чөйрөсүндө сокур баланын ден соолугун чыңдоо 

жана сактоо;  

  атайын билим берүү, инсандык өзгөчө муктаждыктары менен   

аныкталган көрүүсү начар окуучулар  өздөштүрүүгө 

пландаштырылган, билим, көндүм, ыктарды,  

компетенцияларды камсыз кылуу;  

  көрүүсү начар окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү 

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -

кабылдоо, коммуникативдик, кыймылдык, инсандык, жеке 

өсүп-өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга 

туруштукту камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук 

көнүктүрүү жана коомго аралашууга, анын касиет -
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сапаттарынын, айырмалуулугун, жекечелигин, 

кайталангыстыгын сактоо менен инсандык өнүктүрүү;  

  көрүүсү начар    окуучулардын ЖББ БББЫБПтын  

өздөштүрүүдө  күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү; ЖББ 

БББЫБПтын  өздөштүрүүдө азиз -сокур окуучулардын таанып -

билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну камсыз 

кылуучу түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,     

алардын физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо 

жана колдоо, экинчи бузулууларды алдын алуу жана тууралоо, 

коомдук көнүктүрүү жана коомго аралашууну 

оптималдаштыруу;  

  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик билим берүү 

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык 

конкурстарды, илимий - техникалык чыгармачылык, 

долбоордук-изилдөөчүлүк, спорттук –ден соолук чыңдоочу 

ишмердүүлүктү уюштуруу;  

  Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө   катышуусун уюштуруу;  

  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -

сокур окуучулардын  коомдук сүйүктүү даражасына 

(жыйынтыгына)  жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана 

таанып-билүүчүлүк өнүгүүсүндө  окуу -тарбия процессинде  

билим берүү технологияларынын ишмердүүлүк түрүн  

колдонуу;  

  көрүүсү начар окуучуларга сабактарда жана сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүктө  өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана 
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ыктарын ишке ашырууда өз алдынчалуулук  жана активдүүлүк   

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылу у;   

  көрүүсү начар окуучуларга мектептик жана мектептен 

тышкары (айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү 

таанууга жана  өзгөртүүгө шарт  түзүү.  

  

Бул вариант баланы  бир кыйла татаал коомдук чөйрөгө 

киргизүүнү камтыйт,   таанып билүү процессинде жана  күнүмдүк 

жашоодо сакталган  анализаторлор менен   толуктоочу  

ишмердүүлүктүн мүмкүнчүлүгүн кодонууну  өнүктүрүү;   таанып 

билүү   активдүүлүгүн жана кызыкчылыгын өнүктүрүү;  кептик 

жана кептик эмес баарлашуу каражаттарын тийиштүү колдонуу 

ыктарын кеӊейтүү;  социалдык активдүүлүгүн өнүктүрүү.  

 Бул вариантта милдеттүү  болуп көрүүсү начар    

окуучулардын  атайын билим берүү муктаждыктарын ишке ашыруу 

жана  ар кандай коомдук тармактарда  өнүктүрүү боюнча 

инклюзивдик чөйрөнү атайын уюштуруу болуп саналат; түзө түү- 

өнүктүрүүчү аймакты милдеттүү түрдө киргизүү, окутуунун 

мазмунун  тийип -сезүүнү максаттуу өнүктүрүүгө көӊүл буруу 

аркылуу структуралаштыруу,  микро жана макромейкиндикте багыт 

алуу боюнча көндүмдөрүн, предметтик түшүнүктөрүн, 

коммуникативдик көндүмдөрүн  кеӊейтүү,  ошондой эле  

окуучулардын атайын техникалык ыкмаларды колдонуу 

зарылдыгын кеңейтүү;  көрүү жана тийүү жүктөрүнүн тартибин 

сактоо (көрүү  сезими сакталган сокур окуучулар  үчүн); жарык 

тартибин   сактоо боюнча офтальмо -гигиеналык сунуштарды ишке 

ашыруу   (көрүү  сезими менен жарык элеси сакталган сокур 

окуучулар  үчүн); көрүү жана тийип сезүү кубатуулугунун 

чыӊалуусун четтетүүгө багытталган ыкмаларды  пайдалануу; угуу, 
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тийип сезүү менен көрүп кабыл алуу жүктөрүн сарамжалдуу  

кезектешүү; физикалык иш аткаруу тартибин сактоо (карама -

каршылыктарды эске алуу менен); көрсөтмө окуу материалдарынын 

түшүнүктүү  болушу үчүн дароо кабыл алуу мүмкүнчүлүгү   менен 

камсыз кылуу (көрүү жана тийип сезүү  сезиминин жардамы 

менен);   жыйынтыктоо иштерин аткарууд а   окуучуларга тексттик 

жана сүрөт материалдарынын керектиги (алардын муктаждыгына 

жараша),   ишти аткаруу   үчүн көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден 

соолук мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга   белгиленген 

убакытка   салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүм күн .  

 

Психикалык  өнүгүүсү артта калган көрүүсү начар      

окуучуларга психологиялык -педагогикалык мүнөздөмөсү.  

        Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын 

категориясы ден- соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын 

арасында түзүмү боюнча бир өӊчөй эмес топ.  

Бул топтун бир өӊчөй эместиги  мектепке кирген балдардын 

акыл-эс жана дене бой өнүгүүсүндө, ошондой эле системалуу 

окутуу үчүн зарыл болгон толуктоочу жараяндарды өнүктүрүү 

деӊгээлинин ар түрдүүлүгүндө көрсөтүлгөн. бул балдардын  өнүгүү 

деңгээлиндеги өзгөрүү абдан кеӊири болушу мүмкүн: Өзүн -өзү 

тейлөө, багыт алуу, баарлашуу,   жүрүм -турумду башкаруу боюнча  

негизги жөндөмдөрдүн жоктугунан жалпы өнүгүү жетишээрлик 

жогорку деӊгээлде болушу жана коомдук жашоо -тиричилигинин   

көндүмдөрүнүн жана толуктоочу жолдордунд бар болушуна чейин.  

        Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын      бир 

өӊчөй  эместиги артта калуунун  этиологиясынын ар түрдүүлүгүндө 

дагы көрүнөт.  
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  Психикалык   өнүгүүнүн артта калуусунун    пайда болуу 

себептери болуп борбордук нерв системасынын функционалдык 

жетишсиздиги, өнөкөт соматикалык оорулар, конституционалдык 

факторлор, тарбиялонун жагымсыз шарттары,  психикалык жана 

социалдык депривация болушу мүмкүн.  

 Этиологиялык  факторлордун ушундай ар түрдүүлүгү  

бузулуулардын  олуттуу диапазонун:  өнүгүү абалынын курактык 

ченемдерге жакын  деңгээлинен, акыл эси кемдүүлүктөн айыр малап 

кароочу  абалга  чейинкисин  шарттайт.   

   Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын баардыгына 

жалпы: жогорку психикалык функцияларынын өнүгүүсүндөгү ар 

башка даражада көрүнгөн кемчиликтер, таанып -билүү ишинин 

калыптанышынын жайлыгы же  текши  эместиги,  эркин өзүн - өзү 

жөнгө салуунун кыйынчылыктары болуп саналат.  

Көп учурда   бул окуучулардын кеп жана майда кол 

моторикасынын, көрүп кабылдоо жана мейкиндикте багыт 

алуусунун,  акыл ишке жөндөмдүүлүгүнүн, эмоциялык чөйрөсүнүн 

бузулуусу байкалат.     

    Мектепке  келе жаткан Психикалык   өнүгүүсү артта калган  

сокур баланын психикалык өнүгүү деӊгээли башталгыч 

бузулуулардын  (табияты, адатта, биологиялык) мүнөзүнө жана 

оордугуна гана көз каранды эмес, ошондой эле мектепке чейинки 

окутуу жана тарбиялоонун  (эрте менен мектепке чейинки) 

сапатына дагы көз каранды.   Психикалык   өнүгүүсү артта калган 

көрүүсү начар   окуучулардын өнүгүү диапазонунун 

айырмачылыктары абдан кенен - дээрлик адатта таанып билүү жана   

жүрүш-туруш чөйрөсүндө оор жана комплекстүү түзүлүшү менен 
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бирге окуучулардын убактылуу жана салыштырмалуу жөнөкөй 

бөөдө кыйынчылыктарга чейин.  

   Психикалык   өнүгүүнүн артта калуусунун вариантын айырмалоо  

жана билим берүү программасын тандоо боюнча сунуштар  

маселеси психологиялык -медициналык- педагогикалык кеӊешке 

(ПМПКга) жүктөлөт.  

 

Көрүүсү   начар     психикалык   өнүгүүсү артта калган  

окуучулардын өзгөчө билим берүү  муктаждыктары  

   Психикалык   өнүгүүсү артта калган көрүүсү начар окуучу  

окуучуларга мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлө р 

саналат:  

  атайын окутуу өсүүдөгү бузулуулар табылгандан кийин дароо 

башталышы керек;  

   Бул өзгөчө ыкмаларды, ыкма жана окутуу каражаттары (анын 

ичинде атайын компьютер технология) окутууда "айлантууну" 

жолдорун жүзөгө ашырууну камсыз кылуу үчүн пайдалануу 

зарыл;  

    Ден соолук  мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөсүз окуучулардан 

дагы ашкан даражада   окутууну жекечелентүү керек;  

   атайын убакыттык  жана  чөйрөлүк окутууну камсыз кылууга 

тийиш;  

  борбордук нерв системасынын иш абалын жана 

психикалык процесстердин нейродинамикасны эске алуу менен 

өзгөчө мейкиндик жана билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу  

  окуу процессин уюштурууда кээ бир предметтердин  

мазмунун кыскартуу /  кеӊейтүү, окуу сааттарынын с аны жана 
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керектүү техникаларды жана технологияларды колдонуу 

боюнча ийкемдүү өзгөртүү;  

  билим берүү процессинде чечилүүчү окутуу жана таанып -

билүү маселелеринин жөнөкөйлөштүрүү; окуу жараянын 

уюштурууда   психикалык   өнүгүүсү артта калган  

окуучулардын билимдерди,  көндүмдөрдү жана ыктарды  

өздөштүрүүдөгү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ( окуу 

материалын кадамдарга бөлүү, чоӊ кишилердин жардамы, 

окуучуну жалпы өнүктүрүүгө  багытталган өзгөчө методдорду, 

ыкмаларды жана менен жекече кемчиликтерин толуктоочу 

көмөк каражаттарын пайдалануу);  

  билим берүүнүн мазмунунун көрсөтмө - натыйжалуу 

табияты; сокур окуучунун окуу -таанып-билүү ишмердүүлүгүнө 

үзгүлтүксүз байкоо салууну камсыз кылуу, окуу маселелерди өз 

алдынча менен чечүү деӊгээлине  чейин;  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо 

алганда)  аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу 

(түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, 

түшүнүктөрүн, калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо 

аркылуу, билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун 

алдын алуу;  

   сокур окуучулардын  окутуу жана таанып -билүү иш-

аракети үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык 

ыкмаларын системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  
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  алган билимдерди, өздөштүрүлгөн көндүмдөрдү түшүнүү 

жана бекемдөө, жакшыртуу боюнча дайыма көмөк көрсөтүү;  

  орто ишинин өзү эле кызыгуу умтулуу, максат жана 

коомдук дүйнөнү курчап үзгүлтүксүз оң дем берүү;  

  өз  ишин өзүн-өзү уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө, 

туш болгон кыйынчылыкты түшүнүүсүнө, чоӊ кишилерден  

жардам талап кылуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган 

атайын психологиялык жардам,;  

  баарлашуу каражаттарын   өнүктүрүү жана көнүктүрүү, 

иштиктүү байланыш ыкмаларын жана өз ара (чоӊ адамдар 

менен, үй-бүлө мүчөлөрү, курдаштары менен) карым -катнаш 

көндүмдөрүн өнүктүрүү бекитилген коомдук байланыштарды 

кеӊейтүү, коомдук жүрүм -турумун камсыз кылуу;  

  үй-бүлөлүк жана билим берүү уюмунун өз ара карым -

катнаш көндүмдөрүн өнүктүрүү камсыз кылуу (коомдук 

активдүү абалды, адептик жана жалпы маданий  

баалуулуктарды, үй -бүлөө  ресурстарын калыптандыруу ата -

энеси менен кызматташууну уюштуруу);  

  сезүү-кабылдоону өнүктүрүүгө багытталган 

ишмердүүлүктү калыптандыруу;  

   билим берүү маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылуу;  

  чакан жана макромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн 

максаттуу түзүү;  

  коомдук-турмуштук багыт алуу көндүмдөрүн максаттуу 

калыптандыруу;  

  коммуникативдик көндүмдөрүн өнүктүрүү жана тууралоо;  

   кыймыл  аймагындагы бузулууларды коррекциялоо.  
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  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   окуучулардын окуу ишинин темпин эс ке 

алуу менен;  

  сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи 

дефектилерди  алдын алуу жана коррекциялоого   багытталган 

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып  билүү жараянында активдүү пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

 

  3.1.2.    Көрүүсү  начар окуучу   окуучулардын жалпы 

башталгыч билим берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган 

жалпы билим берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары  

 Көрүүсү начар  окуучулардын жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасы   (мындан ары - БЖБ БЫББП)  

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалар ар бир программа  

боюнча жеке, метапредметтик жана предметтик натыйжалары 

жөнүндө жалпы түшүнүктү  тактап жана  

  аларды өнүктүрүү үчүн максаттуу жолду эске алуу менен, 

окуучулардын жаш өзгөчөлүгү, алдынкы максаттары жана баалоо 

системасы тарабынан коюлган  талаптарга жооп б ерүүсү  керек.   

 Инклюзивдик идеялар менен  иштеген мектепте БЖБ 

БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары   

боюнча талаптар, көрүүсү начар  окуучулардын  түзөтүү иштеринин 
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программасын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары  

боюнча талаптарды камтыйт.  

 Жеке натыйжалар чагылдырууга тийиш:  

  окутууда   өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баалай  билүүнү  

калыптандыруу;  

  өзүнүн  күчтүү жана алсыз жактарын, өздөрүн сыйлоону жана 

ийгиликке   жөндөмдүүлүгүн   калыптандыруу;  

   окуучунун коомдук ролун өздөштүрүү  ,  окуу ишмердүүлүгүнө 

кызыгуу үчүн маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,  

көйгөйлөрдү чечүүдө жаңы мазмунуна жана методдоруна 

кызыгуу менен кабыл алуу ыктарын калыптандыруу;  

   жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү алуу, натыйжаларга 

жетишүүгө түрткү түзүү;  

   мейкиндикте жана коомдук -турмуштук  чөйрөдө багыт алууну 

үйрөнүү;  

  пикир алышуу көндүмдөрүнө ээлик кылуу;  

   дүйнөнү, анын убакыт -мейкиндик түзүлүшүнүн сүрөтүн түшүнүү 

жана айырмалоо мүмкүндүгү;  

   коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмү, анын ичинде өз ордун;  

  жаш курагына ылайык баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

  башкалардын сезимдерин түшүнүү  жана боорукер мамиле кылуу   

жөндөмүн өнүктүрүү;  

  эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктар жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

  этикалык сезимдерин, руханий жана адеп -ахлактык жактан 

ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү жана боорукердик 

сезимдерин өнүктүрүү;  
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  ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  саламаттыкты сактоо, өзгөрүүсүз анализаторлорду коргоо, 

коопсуз, сергек жашоо көндүмдөрүн  калыптандырууну орнотуу;  

  материалдык жана маданий баалуулуктарга кылдаттык менен 

мамиле кылуу.  

Метапредметтик натыйжалар  чагылдырууга тийиш:  

  окуу жана жашоо  маселелерин чечүү жөндөмдүүлүгүн жана  

негизги жалпы  билим алууга    даярдыгын;  

  окуу маселелерин   ишке ашыруу үчүн каражат табуу үчүн, 

иш-максаттарын эстеп   жана аны кармап туруу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү;  

  окуу жана практикалык милдеттерди чечүү;  

  кептик каражаттарды жана маалыматтык технологияларды  

баарлашуу жана таанып -билүү   маселелерин чечүү үчүн 

пайдалануу;  

  баштапкы логикалык иштер, салыштыруу, анализ, синтез, 

жалпылоо, өзгөчөлүктөрү боюнча  түшүнүктөрдү  

классификациялоо, сөз далилдерди куруу,  аналогияларды 

жана себеп-натыйжа байланыштарын өздөштүрүү;  

  маектешинин угуу үчүн даярдыгы жана жаш курагы боюнча 

диалог жүргүзүү;  

  биргелешкен ишмердүүлүк боюнча милдеттерин жана ролун 

бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ыктарын;  

  өз  жүрүм-турумун жана башка адамдардын жүрүм -турумун  

шайкеш баа   берүү көндүмдөрдү калыптандыруу ;  

  өзүнүн  иш-аракеттеринин жыйынтыктары үчүн 

жоопкерчиликти алып, билим берүү жана коомдук 
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маселелерди чечүү үчүн окутуучу жана курдаштары менен 

кызматташууга билүүнү үйрөнүшөт.  

Башталгыч билим берүү баскычында төмөнкү пландаштырылган 

натыйжалар белгиленген: программаларда бардык сабактар –  

предметтик аймактардын мазмуну жана тийиштүү предметтик 

аймактарын ишке ашыруунун негизги милдеттери,  Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик (башталгыч билим берүү 

тармагында) орто билим берүүнүн билим берүү стандарттына 

ылайык келет.  

Көрүүсү  начар психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген  окуучуларга  баштапкы   жалпы билим берүү баскычында  пландаштырылган жыйынтыктар  белгиленет:  

•  БББ бардык окуу сабактары боюнча программалар   

• ББ уюмунда программалардын  курстары бул категория   

үчүн атайын  каралган эмес.  

ПМПК  психологго кошумча сунуштарды берет,     зарыл 

болсо - логопед жана ББ уюмунун мугалимдерине  берет.  

  Предметтик жыйынтыктар  

Билим берүү аймактары  

 Предметтик жыйынтыктар  

Билим берүү  багыты:  Филология  

Кыргыз /  орус тили  

  "Кыргыз /  орус тили" предметин окуунун натыйжасында көрүүсү  

начар окуучулар  тилди адамдын бааарлашуусунун негизги 

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.  

Кыргыз /  орус тили (эне тили) изилдөө көрүүсү  начар   

окучулардын эне тилиндеги жаңы окуу материалына,  тил 

маселесин чечүүнүн жолдору менен окуу, таанып билүү  

кызыкчылыгы пайда болот. Окуучулар тил ченемдерине жана эне 

тилинде сүйлөө   этикеттинин эрежелери  жөнүндө алгачкы 

түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу шартында максат, милд еттер, 
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каражаттарда багыт алууга үйрөнүшөт, коммуникативдик 

милдеттерди    чечүү үчүн тиешелүү тилдик каражаттарды  

ийгиликтүү тандоого  үйрөнүшөт.  

  Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы  жана тийип 

сезүү  жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктө рү өнүгөт   

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү  калыптанат  

кыймылдардын макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал 

менен иштөөдө сезүү  жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар 

жаратылыш объекттерин жана алардын моделдерин  рельефтүү 

сүрөттөр менен байланыштыруу  жөндөмүнө ээ болушат.  

   Көрүүсү  начар окуучулар   окуу жана жазуу ыктарына ээ 

болушат.    Бир  эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана 

көрсөткөндү  үйрөнүшөт:   жазуудагы бир абалы,   окуудагы башка 

экинчи абалы.  

 Көрүүсү  начар окуучулар үйрөнөт :    

 Фонетика жана графика :  тамга жана тыбышты 

айырмалаганды; тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр;  жумшак жана каткалаң   үнсүздөр, жумшак 

жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш 

эмес тыбыштар, алфавит боюнча тамгалардын кезегин билише т;     

Сөздөрдү  дидактикалык материалдын жардамы менен жана 

жардамсыз фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо.. 

Тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн, фонетикалык -

графикалык аныктоо.       

Орфоэпия :  кепте, сүйлөм менен сөздүк, логикалык 

(семантикалык) жана эмоционалдык басымды колдонууну, азыркы 

адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз калыптандыруу 

милдетин пайдаланууну; кепте адабий эне тилинин сүйлөө 
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ченемдерин колдонууну (орфоэпиялык, лексикалык, 

грамматикалык) жана сүйлөө этикеттин эрежелерин; 

орфографиялык жана орфоэпиялык  тыбыш айтууну   айырмалоо; 

сөзгө  басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан учурда 

туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби, сөздүк), же 

мугалим, классташтары жана ата -энесинен жардам суроо.  

Сөздөр курамы (морфемика) өзгөргөн жана өзгөрбөгөн сөздү 

айырмалай билүү; байланыштуу (тектеш) сөздөр  жана сөз 

формаларын айырмалоо; сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба 

билүү; дидактикалык материалдарды колдонуп жана колдонбой  

сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.  

Лексика .  Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо; 

тексттеги сөздүн маанисин  мугалимдин жардамы менен жана 

жардамысыз аныктоо; сүйлөм түзүүдө  мааниси боюнча окшош 

жана карама-каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди   

тандоо; тексттеги сөздүн  түз жана каймана маанисин колдонуу; 

тексттеги сөздөрдү колдонууга туура баа берүү; байланыш 

маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген  бир катар сөздөрдөн 

тандап алуу;  

Морфология :  Сөз түркүмдөрү жөнүндө маалымат: зат атоочтун 

грамматикалык белгилерин аныктоо -саны, жөндөмөсү. Сын 

атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны, 

жөндөмөсү. Этиштин грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - 

саны, чагы,жагы; ат атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн 

аныктоо-саны, жагы; сын атооч, зат атооч, этишти морфологиялык 

талдоо  жүргүзүү .  

Синтаксис :    Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 
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грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу; максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр;  ойго 

эмоционалдык түс (интонация) берүү;   сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү   баса белгилөө;      сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч 

мүчөлөрүн табуу (түрлөрүнө бөлбөстөн); Сүйлөмдүн бир өӊчөй 

мүчөлөрүн бөлүү; жөнөкөй сүйлөмдү синтаксистик талдоо   Татаал 

сүйлөмдөр менен таанышуу,  эки  жөнөкөй   сүйлөмдөн турган 

сүйлөмдөр. Жөнөкөй  жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы 

айырма.    

Орфография  жана пунктуация .  Туура жазуу эрежелерин колдонуу : 

окуу  китептин жазуу сөздүгү боюнча  сөздүн (тактоо) туура 

жазууну  аныктоо; Брайл  ариби менен  окуу китебинен же 

карточкадан тексттен  30 -40  сөздү туура   көчүрүп жазуу;  

oрфограмма жана тыныш белгилерин камтыган жөнөкөй сүйлөмдөн    

60-70 сөз көлөмүндө текст жазуу; жалпак текст менен жазы лган 

айрым сөздөрдү жана кыска сүйлөмдөрдү жазма тамгалар менен  

жазуу,    жазма тамга менен чакан текстти, тамгаларды, 

сүйлөмдөрдү басма арип менен жазуу  (сокур окуучулар үчүн 

Гебольд системасындагы  басма арип менен );  

 Өзүнүн  жана сунуш кылынган текстти текшерүү, 

орфографиялык жана тыныш  белгилери боюнча каталарды таап, 

оӊдоо;    каталарды кайталабаш үчүн,  каталарды себептерин 

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо; жалпак 

арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;  

"Сөз өстүрүү":  күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу 

ченемдерин жана  сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу 

көндүмдөрүн,  репликаларга  жооп берүү, маекти улап кетүү)  
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сактоо, уккан же окуган тексттин  мазмунуна ,  өзүнүн пикирин 

аныктоо жана интонация аркылуу анын мазмунун  берүү; өз алдынча  

текстти атоо; тексттин  темасын  жана анын бөлүктөрүн аныктоо; 

тексттин планын иштеп чыгуу; тексттин баяндамасын  мугалим  

жана өз алдынча түзгөн план боюнча  кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн 

ашык эмес);  окулган текстти конкреттештирүү үчү н пайдаланылган 

рельефтүү  же  түркүн түстүү   окуя - сүрөттүн  түшүндүрмөсүн 

түзүү (сакталган көрүүсү  бар азиз -сокур  окуучулар үчүн);   

каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун өзгөчө 

кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди түзүү; 

элементардык текст-далил аргументтерин түзүү;   текстти  

кененирээк, кыскача же тандап  айтып берүү; башка адамдын 

атынан  текстти  айтып берүү;  окуучунун жашоосуна жакын  (анын 

жашоосу тууралуу кызыктуу окуя, сүйүктүү иш жана башкалар )    

маселелер боюнча кептин ар кандай түрлөрүн колдонуу менен 

оозеки билдирүүлөрдү жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой 

жүгүртүү; тартиби  бузулган сүйлөмдөрү  бар текстти  талдоо жана 

оңдоо,   тексттен мааниси кеткен жерлерди   табуу;  

Окуу.  

Башталгыч  мектепти  аяктоо учуруна ка рата көрүүсү  начар 

окуучулар   андан ары окутуу үчүн даяр    абалда, алардын  

окурмандык компетенттүүлүгү,   жалпы кептик өнүгүүсү зарыл 

деңгээлине жетет (үн чыгарып жана  ичинен окуу техникасын, окуп 

жана угуп  түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт ,  текст тал доонун 

башталгыч ыкмаларын үйрөнүшөт).  

  Алардын адабиятты өз кызыкчылыгына жараша тандай 

билүүнү,  маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну  
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үйрөнүшөт. Алар  өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, 

сабаттуу  окурман катары сезишет.  

Окуучулар сүйлөө  этикетинин эрежелерин сактоо менен,  ар 

кандай  коммуникативдүү жагдайларда диалог  жүргүзүүнү,    

балдар адабиятынын  уккан (окуган) чыгармаларын  талкуулоого 

катышууну  үйрөнүшөт.  Алар балдар  чыгармалары  тууралуу 

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү  түзүшө т, (каармандар, окуялар), 

планга жараша тексттин мазмунун оозеки  бере алышат, ой 

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди 

түзүшөт. Окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды жатка 

(окуп)  айтып үйрөнүшөт.    

"Окуу"  сабагын изилдөөнүн натыйжасында, көрүүсү  начар   

окуучулардын кептик деңгээли  өнүгөт.   Алардын сезүү 

кабылдоосундагы  чектөөлөр менен курчап турган дүйнө 

объекттери жана  кубулуштары  жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз 

топтолушуна байланышкан таанып -билүү ишмердүүлүгүндөгү 

өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот.   

Көрүүсү  начар окуучу  үйрөнөт:  

   максатын эске алуу менен окууну эстетикалык, адеп -ахлактык, 

таанып-билүү тажрыйбанын булагы катары кабыл алганды;  

   тааныш эмес текстти үн чыгарып, түшүнүп туура жана көркөм 

окуганды (окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз)  жана "ичинен" (окуу 

темпи - минутасына 75 -90-100 сөз);  

    жаш курагына жеткиликтүү прозалык адабиятты үн чыгарып 

көркөм окуганды;  

   поэтикалык чыгармаларды  жатка көркөм окуганды (башталгыч 

мектепте окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон  кийин 

(адабий тексттер гана) билүүнү;  
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  жалпак арип менен  басылып чыккан же үндөштүрүлгөн 

китептерди укканды;  

  балдар  адабиятынын    жана   илимий -популярдуу тексттердин 

мазмунунда багыт алууга, алардын маанисин түшүнүүгө (угуп 

жаткан учурда, үн чыгарып жана "ичинен"окуганда):  

  чыгарманын негизги оюн жана каармандардын негизги оюн  

аныктаганды; негизги окуяларды жана алардын тизмегин жана өз 

ара байланышын аныктаганды түзүү;  

  тексттеги негизги ойду берүү менен, текстти атаганды;  

  текстте берилген керектүү  маалыматты  (конкреттүү маалымат, 

далилдер, сүрөттөлүштөрдү) таап; чыгарманын мазмуну боюнча 

суроолорду берип, аларга текст боюнча тастыктоочу мисалдарды 

келтирүү менен жооп бергенди;  

  окуу китебиндеги  сөздүктү башка маалыматтык адабиятты 

колдонуу менен    жагдайга таянып сөздүн маанисин 

түшүндүргөндү;  

  тексттин мазмунунун негизинде жөнөкөй корутунду чыгарганды; 

текстти анын жанрдык, түзүлүштүк, тил өзгөчөлүктөрүнө таянып 

чечмелөө;  

  тексттин мазмунунун негизинде текстте түздөн -түз көрсөтүлгөн 

байланыштарды,  мамилелерди,  мисалы, каармандардын иштерин 

түшүндүрүү;  

  окуган/ уккан  тексттин өзгөчөлүгүн эске алуу менен мазмунун  

айтып берүү (толук, кыска же тандап);  

  өз  тажрыйбасынын негизинде окуган же уккан текстти 

талкуулоого катышканды   (суроолорду берип, оюн жана өз ой-

пикирин айтып далилдөө, кеп этикетин жана топто иштөө 

эрежелерин  сактоо менен).  
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  осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной  тематике 

или по собственному желанию;  

  китепканадан өз  каалосу менен же берилген темага  китептерди 

тандоону жүзөгө  ашырууга;  

    балдар үчүн китептерди өз алдынча  окуганды;  

  окуган китептердин тизмесин жүргүзгөндү, анын ичинде окуу 

чөйрөсүн пландаштыруу;  

  ырды  прозалык тексттен   практикалык деңгээлде  айырмалай 

билүү,  прозалык тексттен жана  ырлардан   мисал келтир үү;  

  ар түрдүү жанрдагы көркөм чыгармаларды (аӊгеме, тамсил, 

жомок, табышмак,  макал -ылакаптар)   айырмалай билүү, бул 

чыгармалардан  мисал келтирүү;  

  жомок жана табышмак жанрында аналогия боюнча өз алдынча  

текст түзүү; тексттин   башталышын, аягын  окуялар  менен 

толуктап,   калыбына келтирүү;  

  жеке тажрыйбанын негизинде оозеки аӊгеме түзүү;  

  коммуникативдик милдетти   эске алуу менен окулган 

чыгарманын негизинде оозеки окуя  түзүү  (ар түрдүү багыттар 

боюнча);  

  окулган көркөм чыгарманын негизинде сценарийин тү зүү жана  

сахналаштыруу үчүн   балдар тобунда иштөө.  

Чет тили  

Көрүүсү  начар окуучулар    чет тилин үйрөнүүнүн  

жыйынтыгында   чет тилинде окуу жана жазуу көндүмдөрү 

калыптанат.   Көрүүсү  начар окуучулар чет тилин үйрөнүү үчүн 

зарыл болгон  баштапкы  билимдерге жана көндүмдөргө ээ 

болушуп, сөз байлыгын кеӊейтип, сөз  менен образдын өз ара 

байланышын камсыз кылуучу   негизги ыктарды үйрөнүшөт.  
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Окуучуларда  балдар фольклору менен балдар адабиятынын 

жеткиликтүү үлгүлөрү,  башка өлкөлөрдөгү өз курдаштарынын 

жашоосу менен таанышуунун негизинде башка тилдерди алып 

жүрүүчүлөргө достук мамиле жана толеранттуулук  калыптанат. 

Алар чет тилди эл аралык байланыштын бир жаңы каражаты катары 

колдонуу боюнча баштапкы  тажрыйбага ээ болушат, дүйнө жана 

башка маданияттарды таануу боюнча курал катары кабыл алышат 

жана  чет тилди билүүнүн  инсандык маанисин билишет.   

Математика  

Сандар  жана көлөмдөр .   

Нөлдөн миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. 

Буюмдарды  эсептөө.. Класстар жана разряддар. Кошулучулардын  

суммасы катары көп орундуу сандар менен тааныштыруу. Сандарды  

салыштыруу жана сандардын тартиби, салыштыруу белгилери.   

Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);   

көлөм бирдиги  (литр), убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  

тектүү өлчөө бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү 

көлөмдөрдү салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, 

үчтөн бири, төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.   Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   арифметикалык 
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амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу 

жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  көбөйтүү).  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага көп 

(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.   

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар.   Предметтердин 

мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -

ылдый, оң-сол, ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бур чтук, үч бурчтук, тик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга 

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  параллелепипед, 

пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр  
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Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.  Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө .   

Эсеп, көлөмдү өлчөө менен байланышкан маалыматтарды  

чогултуу жана берүү, алынган маалыматты  турукташтыруу, талдоо. 

Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй 

туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», «эгер .. .  анда .. .», «чыныгы / 

жалган экенин  . . .», «ар бири», «баардыгы»,«кээ бири»). 

Предметтердин, сандардын, геометриялык фигуралардын катарын 

(чынжырын) эреже боюнча даярдоо. Маалымат  издөө планын, 

жөнөкөй алгоритмин, жазуу, түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны 

окуу жана толтуруу.  

  Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Мекен таануу окуу предметин окуунун натыйжасында,  

көрүүсү  начар окуучулар табигый, коомдук обьектилер  жана 

кубулуштар бирдиктүү дүйнөнүн бир бөлүгү катары элестөөлөрүн 

кеңейтүүгө, системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк 

алышат,  адам жана коом   жөнүндө  практикалык тажрыйбага 

багытталган   билимдин негиздерин өздөштүрүшөт,   дүйнөгө 

бирдиктүү көз карашта болушат.  

Көрүүсү  начар окуучу үйрөнөт:  

Адам жана табият :  
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  Көрүүсү  жана өзгөрүүсүз анализаторлорун пайдалануу 

аркылуу, жандуу жана жансыз жаратылыш объектилерин жана 

кубулуштарды тааный билүүнү;  

   берилген алгоритм негизинде   жандуу жана жансыз 

жаратылыштын изилденген  объекттердин жана кубулуштардын 

сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөндү;  

   жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып,   изилденген 

объектилердин   жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

  чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.  

     керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол 

менен жасалган ар түрдүү маалыматтык   басылмаларды  

(табигый илимдердин  сөздүгү,    карталар  атласы, өсүмдүктөр 

менен жаныбарларды  аныктоочу, анын ичинде компьютер 

каражаттарын) пайдаланууга;  

   кубулуштарды  түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин 

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус, 

карта, план);  

   Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү  

үчүн аларды пайдаланууга;  

   сергек жашоо   зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум 

эрежелерин сактоого;  жеке гигиенаны бекемдөө жана 

саламаттык сактоо үчүн адам денесинин түзүлүшү жана иштеши 

жөнүндө билимди пайдаланууга;    

   калган көрүүнүн ролун жана аны коргоо маанисин т үшүнүү ;   

   практикалык иштерди   жүргүзүүдө алынган   маалыматтарды 

жазуу жана  иштеп чыгуу үчүн МКТ куралдарын  колдонууну 

(диктофон, микрофон ж.б.);  
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Адам  жана коом :  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик   белгилерин 

рельефтүү жол менен жасалган куралдарды пайдалануу 

аркылуу таануу; борбордун жана райондун  белгилүү 

жерлерин сүрөттөө; дүйнөнүн рельефтүү  картасынан Кыргыз 

Республикасынын   табууну;  

    коомдук топтордогу   адамдардын карым -катнаш 

мамилелерине (үй-бүлө, курбулардын тобу, этникалык 

топтордун), ак ниеттүүлүк жана руханий, адеп -ахлактык 

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын 

ичинде алардын башка, адамдарга ой -сезимдерин, 

боорукерлигин жана түшүнүү   мамилеси боюнча  адамдарга 

баа берүү.  

Музыка  

Музыканы  изилдөө натыйжасында, көрүү сү  начар окуучулар 

сезимдик активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын  

негиздери калыптанат.  

Көрүүсү  начар окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -

ахлактык өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу 

ролу тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат.  Окуучулар 

музыкалык маданияттын негиздерин (анын ичинде, кыргыз 

музыкалык маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.   Алардын  

музыка искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм 

табити жана кызыгуусу  өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды 

жана  музыкалык чыгармаларга  өз мамилесин билдирүүгө 

үйрөнөт; театралдык жана музыкалык -пластикалык чыгармаларды 

жаратып жатканда, импровизация учурунда, үн жана хор 

чыгармаларын аткарууда музыкалык образдарды колдонуу  

тажрыйбасына ээ болушат.  
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Көркөм    өнөр  жана эмгек.  

Көрүүсү  начар окуучулар  

Куралдар  менен  иштөө  ыкмалары, ар кандай көркөм 

материалдар  менен иштөөгө үйрөтүү.  

Көрүү  кабылдоонун  негизинде буюмдарды изилдөө 

көндүмдөрүн өздөштүрүү (анализ, сезүү эталондору формадагы 

мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча тандоо , башка объекттер менен 

окшоштугу жана айырмачылыктары, түс менен өз ара байланышы, 

текстура) бардык анализаторлор аркылуу алынган маалыматтарды 

пайдалануу.  

Түс, контурдун, силуэт чиймелер, схемалар, көркөм белгилер, 

талдоо,  буюмдарды  жана аны курчап тур ган чындык 

кубулуштарын. ойлоп элестетүү.  

Реалдуу  сүрөт тартуу, сүрөт, айкел, көркөм жасалга 

негиздерин өздөштүрүү. табияттан тартуу, эс тутум боюнча    

элестетүү (натюрморт, пейзаж, адамдар, айбандар, өсүмдүктөр). 

Жаратылыш  жана кооздук түрлөрүнүн ортосунда окшоштуктар 

жана айырмачылыктар.  

Көркөм  сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: курамы, 

түрлөрү, ритм, сызык, түсү, көлөмү жана текстура.  

Адамдын  турмуштук чөйрөсүнүн объекттерин моделдерин 

түзүү. Моделдөө жана кагаз пластикасынын негизги көндүмд өрүн  

өздөштүрүү.  

Чийме, сүрөт, аппликация, айкел, көркөм долбоор, өз 

долбоорун жүзөгө ашыруу үчүн көркөм каражаттарын тандоо жана 

пайдалануу.  

Түс, обон, курамы орун, эреже, мейкиндик, чийин, көлөм, так,  

материал  фактурасын колдонуп чыгармачылык менен иш төөдө 

маанайын өткөрүү.  
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Жекече  жана жамааттык иште ар кандай көркөм 

технологиялар  жана материалдарды   пайдалануу ( коллаж ,  граттаж , 

аппликация, фотография, видетартуу, кагаз пластика, гуашь, 

акварель, пастель ,  бор ,  тушь, карандаш, фломастер, пластилин ,  

чопо, карандаш, сыя, карандаш, маркерлер, ылай,  кол жана 

табигый материалдарды моделдөө).  

Салттуу  эмес чагылдыруу ыкмаларын пайдалануу.  

Көркөм искусство чыгармаларын   мазмунун жана 

каражаттарын талкууга катышуу, чыгармага  болгон мамилесин 

билдирүү.  

Табигый  материалдар менен иштөө  

Табигый  материалдар жөнүндө башталгыч түшүнүктөр 

(табигый түрлөрү,  кайда пайдаланылат). табигый материалдарды 

жыйноо. табигый материалдар менен иштөөдө колдонулган 

аспаптар (шибеге, кайчы),  жана алар менен иштөө боюнча 

эрежелер.  Табигый  материалдар менен иштөөдө жумуш ордун 

уюштуруу. Бөлүктөрүн бириктирүү (чопо, курч таяк) методдору. 

Кургатылган  жалбырактар  (аппликация, көлөмдүү буюмдар) менен 

иштөө. Балаты  тобурчагы менен иштөө. Саман   чөп  менен иштөө. 

Эмен  тобурчагынан    оюнчук даярдоо. Жаӊгак кабыгынан  

(аппликация, көлөмдүү буюмдар)   оюнчук даярдоо.   Кийизден  

жасалган  буюмдар.  

Кагаз менен иштөө  

Кагаз  (кагаз  буюмдары) жөнүндө негизги маалыматтар. Кагаз  

сорттору жана түрлөрү (жазуу кагаз, басып чыгаруу кагаз,  сүрөт 

тартуу, ным соруучу /  тазалык, сырдалган кагаз). Кагаз түсү, 

формасы   (үч бурчтук, чарчы, тик бурчтук). Кагаз  жана картон  

үчүн аспаптар жана материалдар. кагаз менен  иштөөдө иш ордун  

уюш. Кагаз жана картон менен иштөө түрлөрү:  
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кагазды белгилеп ченөө.   Кагазды сарамжалдуу  белгилеп 

ченөө. Ченөө  ыкмалары:  

-    калыптын жардамы менен белгилеп ченөө. "Калып" 

жөнүндө түшүнүк.  Калып  менен иштөө эрежелери. Геометриялык  

фигураларды үлгүлөө тартиби. Геометриялык  фигуралардын 

калыбын белгилөө  тартиби.   Татаал  тарам калыптарды  белилеп 

ченөө;  

-  чийме шаймандарын (сызгыч,    бурчтук, циркуль) жардамы 

менен белгилөө. Сызгыч,    бурчтук, циркуль түшүнүгү. Аларды 

колдонуу   жана түзүлүшү;  

-  чиймеге таяныч    менен  ченеп эсептөө. "Чийме"   түшүнүгү.    

Чийилиш сызыктары.  Чиймени  окуу.  

Кагазды  кайчы менен кесүү. Кагаз  кесүүчү аспаптар. 

Кайчыны колдонуу  эрежелери. Кайчы менен иштөө эрежелери.   

Кайчы  кармоо. Кайчы менен кесүү ыкмалары  "кыска түз сызыкты 

бойлото"," бойлото  кесүү"; "Кыска түз сызык б оюнча кесүү"; 

"Узун сызык боюнча кесүү ";    "Тик бурчтарын тегерете кесүү 

түрлөрү"; "тегерек сүрөттөрдү кесүү"; "Кемчиликсиз бир ийри 

сызык (айлана) боюнча кесүү ". кесүү ыкмалары " эки бүктөлгөн 

кагаздан симметриялуу кесүү "; " бир нече жолу бүктөлгөн каг азды 

симметриялуу кесүү ";  "бөлүктөрдү  көбөйтүү."  

Кагаз үзүү. Бүктөм боюнча кагаз үзүү.   Кагазды бойлото үзүү. 

Кагаз барагын    кичинекей бөлүктөргө (кагаз мозаикасы)     бөлүү. 

Контур  боюнча (аппликация) үзүү.  

Кагаздан фигураларды  бүктөп   (оригами)  жасоо.  Кагаз 

бүктөө ыкмалары: "үч бурчтукту жарым бүктөө", "чарчыны бурчтан 

бурчка бүктөө", " тик бурчтукту жарымында бүктөө"; " тараптарды 

борбордон  ортосунда бүктөө" ж.б.  
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 Кагазды  тоголотуп ийлөө жана бүктөө .    Манжалар менен   

ийлөө жана кагазды  уучуна тоголотуу  (жалпак жана көлөмдүк 

аппликация).  

  Кагаз жана картондон куруу  (геометриялык телолордун 

негизинде, жалпак бөлүктөрдөн (цилиндр, конус), кутучаларды  

өндүрүү).  

 Буюм  бөлүктөрүн бириктирүү .  Чаптама байланыш. Клей  

менен, кисточка менен иштөө  эрежелери. Чаптама байланыш 

техникалары, "чекит", "үзгүлтүксүз".   Бөлүктөрдү тешик 

байланыштыруу (тешик кулпу).  

Картондук-тыштоо иштери  

Картон  (картон пайдалануу) боюнча негизги маалымат. 

Картон сорттору. Картон  касиеттери. Картон азыктары. Куралдар 

жана жабдуулар. Тышталган буюмдар. Картон четин  көркөмдөө 

ыкмалары: "картон кагаз' ' ,  « кагаз сапчалары»,  «картонду барак 

менен  көркөмдөө."  

Текстилдик  материалдар менен иштөө  

Жип  жөнүндө негизги маалымат (жиптер кайдан алынат). 

Жипти  пайдалануу. Жиптин   касиеттери. Жип түстөрү. Жип менен 

кантип иштөө керек. Жип  менен иштөөнүн түрлөрү:  

Картонго  жип ороо (жалпак оюнчуктар, кисти).  

  Жипти байлаштыруу (мөмө, а  киши айкел, гүл).  

Тигүү .  Тигүү  үчүн аспаптар. Тигүү  ыкмалары: "ийне жогору -

ылдый"  

Сайма саюу .  жиптен эмне жасалат. Сайма: саймалар "эки ыкма 

менен саюу" "түз ийне" , "саймалар кураштыруу, ийилген жипти" 

эки кадам ".  

Дене тарбия  

Дене  тарбия  боюнча билимдер  
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Дене тарбия  

Дене тарбия боюнча окутуунун натыйжасында көрүүсү  начар   

окуучуларда дене тарбиянын, кыймылдуу оюндардын  ден 

соолугуна, окууга,  ишти жакшыртууга,   маанисин, денелик 

гармониялуу, адеп -ахлактык жана коомдук өнүгүүгө  көмөгүн 

түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын дене тарбия каражаттары  аркылуу 

өзүн-өзү жөнгө салуу боюнча алгачкы көндүмдө рү калыптанат.  

Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо, 

басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык 

сапаттары (күч, ылдамдык, чыдамкайлык, координация, 

ийкемдүүлүк, тең салмактуулук) калыптанат. Дене тарбия 

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн  кошумча бузулууларын алдын 

алууга жардам берет. Көрүүсү  начар окуучуларда  дене тарбия 

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы    калыптанат.  

Дене тарбия боюнча сабактар  карама - каршылыктарга  жана   

врач –офтальмологдун сунуштарын эске алуу менен жүргүзүлөт.  

Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар кандай 

формаларын  жүзөгө ашыруунун системасы катары. Жөө басуу, 

чуркоо, секирүү, тоо -ташка, сойлоп, басуу, лыжа тебүү, сүзүү адам 

кыймылынын маанилүү каражаты катары.  

Дене  машыгуу учурунда кырсыкты  алдын алуу эрежелери: 

окуу ордун уюштурууну, кийим -кечек, бут кийим жана 

жабдууларды тандоо.  

Дене тарбия жана биринчи конкурстардын өнүгүү тарыхы.  

Дене тарбиянын  эмгек жана аскердик иш -чаралар менен 

байланышы.  

Физикалык  көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана 

өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы.  Негизги  
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физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, ылдамдыкты, 

чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук. Физикалык 

жүк  жана жүрөк  согушунун өсүшүнө тийгизген таасири.  

Спорттук  иш-ыкмалары.  

Күн  тартибин түзүү. Жөнөкөй  чыӊдоочу жол -жоболорду 

аткаруу,   жана алардын булчуӊдардын, дене калыбына, негизги 

физикалык сапаттарды өнүктүрүүгө, өнүктүрүү боюнча 

көнүгүүлөрдүн топтомдору; күнү (эртең менен машыгуу, 

fizkultminutki) режиминде саламаттык сактоо боюнча иш -чараларды 

жүзөгө ашыруу.  

Физикалык  өнүгүү жана физикалык даярдыгына  өз алдынча 

байкоо жүргүзүү (4 ч.).   Дене узундугу жана дене калыбынын 

абалды жана физикалык касиеттерин к өрсөткүчтөрү. Машыгуу 

учурунда жүрөктүн кагышын өлчөө. Таза  абада ойной турган 

оюндарды уюштуруу   (спорт аянтчаларында жана спорттук залда  

жүрүм-туруму).  

 Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр. Физикалык көнүгүүлөрдүн  

физикалык сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө 

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиян ын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш-ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.  Дененин  

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги 
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физикалык сапаттарды өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун аткаруу; 

күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо   боюнча иш -чараларды 

аткаруу; (эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор. Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында 

жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин сактоо. Физикалык 

мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  ооруларын алдын 

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар  

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү  

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн 

топтому.   Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо 

ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   буйруктарын 

тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык таяктар, 

желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, 

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шарлар, 
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гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, 

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу.  Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, 

бийиктикке; аттап секирүү.  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

3.1.3.   Инклюзивдик билим берүү  идеялары менен иштеген 

мектептин көрүүсү  начар  окуучулардын  башталгыч билим 

берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн  ылайыкташылган  

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген 

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

 БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерин баалоо сокур окуучулардын өзүнчө  предметтер 

боюнча, коррекциялык -өнүктүрүү   аймактын  курстары боюнча   

пландаштырылган натыйжаларга   жетишүү болуп саналат.  

 Окуу предметтерин өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик жыйынтыктарды 

баалоо системасы,  көрүүсү  начар окуучулардын  билим алуу 

жетишкендиктеринин динамикасын баалоону камтыйт жана 
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окуучунун жеке прогрессин өнүгүүнү  баалоо менен предметтик 

мазмунду    өздөштүрүү  денгээлин   баалоону камтыйт.  

 Көрүүсү   начар окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү  жолдорун 

аныктоодо   төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:  

  1) өнүгүүүнүн  жекече  жана типологиялык өзгөчөлүктөрүнө жана 

сокур окуучулардын атайын билим алуу муктаждыктарына жараша   

баалоону чектөө;  

  2) сокур окуучулардын психикалык жана коомдук өн үгүүсүн , 

жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүндөгү  өзгөрүүлөрдү изилдөө менен, 

жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;  

  3) сокур окуучулар  үчүн  БББ ЖББЫБПтын мазмунунун 

өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо  

өлчөө  параметрлерди, критерийлерди  жана инструменттердин 

биримдиги   калыс баалоону камсыз кыла алат.  

 БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

окуучулардын      жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө билим 

берүү иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле  кылуу, баа 

берүү үчүн   үч топтогу  күтүлгөн натыйжаларга жетүүгө  жол берет  

:  жеке, метапредметтик жана предметтик.  

 Көрүүсү начар окуучунун күчтүү жагы болуп саналган 

предметтер боюнча сабакта  ийгилик   жагдайын түзүү зарыл, бул   

балдар  кээде ага жардам сурап кайрылуусуна жол т үзөт .  Башка 

сөз менен айтканда, мугалимдер сабакта окуучулар  атайын билим 

алуу муктаждыктары бар балага гана берип эмес, ал бала  

башкаларга жардам  бергендей кылып,     ар бир бала  сабакка 

активдүү  катыша алгандай куруу керек.   Ошентип, бала өзүн  

зарыл жана пайдалуу сезүүгө жөндөмдүү болот.  Жеке  

жетишкендиктерин баалоо мониторинг жүргүзүү учурунда  жүзөгө 
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ашырылышы мүмкүн, баа берүүнүн  мазмуну инклюзивдик билим 

берүүнүн   негизги  принциптерин,  окуучулардын акыл -эс жана 

денелик өзгөчөлүктөрүн ,  жекече атайын билим берүү 

керектөөлөрүн эске алуу менен билим берүү уюму  тарабынан 

аныкталат.  

   Окуу  сабактарын өздөштүрүү  менен байланышкан предметтик 

натыйжаларга баа берүү объектиси, андан ары күнүмдүк жашоо 

шартка көнүү боюнча окуучулардын  окуу-таанып билүү, окуу-

практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.  

  Жыйынтыктоо баалоо  сабактагы кыймылдарды  ийгиликтүү 

өздөштүрүүсүн  контролдоо менен чектелет.  

 Баалоо  программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  1) стандарттын мазмунунда көрсөтүлгөн  жыйынтыктардын толук 

тизмеси баалоо критерийлери катары кызмат кылат. Ошол  

белгиленген   натыйжалардын тизмеси билим бер үү  уюму 

тарабынан  өз алдынча кеӊейтилиши мүмкүн;  

  2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөрүн   жана баалоо 

көрсөткүчтөрүнүн   тизмесин.  

 Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин баалоо   

толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн) пикирин 

эске алуу керек,  анткени баалоонун маанилүү параметри 

окуучулардын ар кандай коомдук чөйрөлөрдө (мектеп, үй -бүлө), 

күндөлүк турмушунда, өз даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн 

көрсөтүүсү болуп  саналат.  

Жыйынтык  баага предметтер боюнча  натыйжалар чыгарылат, 

алар  билим берүүнүн  кийинки  баскычка  өтүү  мүмкүнчүлүгү 

жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат.  Түзөтүү - 

өнүктүрүүчү  аймактын курстардын мазмунун  өздөштүрүү  менен 

байланышкан  жыйынтыктар Стандарттын талаптарына ылайык 
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акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок окуучунун жеке делосуна 

"укту" деген жазуу түрүндө чагылдырылат.  

Окуучуга карата   баалоо 2022-жылы анын аккредиттөөнүн 

жүрүшүндө, о.э.  педагогикалык  кадрларды аттестациялоонун 

чегинде жүзөгө ашырылат.  

 Бул окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди  баалоо жүрүшүндө   

ПМПКлардын мониторинг изилдөө жана мүнөздөмөлөрү 

натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн к үтүлүүчү  

натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү жыйынтыгына 

негизделген.  

 

3.2. Мазмундуу  бөлүм  

3.2.1. Көрүүсү начар  окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу 

иш-аракеттерин (ЖОИ)  калыптандыруу программасы.  

 Окуу сабактар боюнча жалпы иш-аракеттерин көрсөткөн,  

сокур окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна, сокур 

окуучулардын  таанып билүү жана билим берүү максатарын  

өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.  

 ЖОИ программасы   окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, 

таанып-билүүчүлүк жана коммуникативдик иш -аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.   

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттерине  төмөнкүлөр кирет:  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окууч унун ички абалы, 

мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт алуу жана 

"Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алуу;  
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 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди камтыган 

окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды колдонуу 

жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин /  

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун кабыл 

алуу;  

 негизги адеп-ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо: калган көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) орнотуу, 

аны  реалдуу жүрүм-турумда жана иш -чараларда ишке ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

 өз  алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук- турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

 экологиялык маданияттын негиздери: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз ишмердүүлүгүндө  экологиялык, 

сарамжалдуу, саламаттык -жүрүм-турумдун нормалары ээрчүү  

даярдыгы;  

 дүйнө жана улуттук көркөм  маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  
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Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш-аракеттери  төмөнкү көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар    боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  

 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  

 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери  төмөнкү ыктар менен 

көрсөтүлгөн:  
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 окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн (рельефтүү -чекиттик Брайл арибин пайдалануунун 

негизинде) окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты рельефтүү -

чекиттик Брайл арибин колдонуп, үн жаздыруу, жалпак жазуу  

аркылуу  жазышат, анын ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;  

  маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын  ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

  көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип, билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийи штүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операцияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү;  

  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу;  

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  
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Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер  төмөнкү 

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн:  

 Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл 

болгон каражаттарды  туура колдонуу,  монологдук айтып берүүнү 

колдоонуу  менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын жана 

аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдонуу аркылуу 

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;  

 ар түрдүү  ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү  чечүү үчүн 

кызматташуу позициясына умтулуу;  

 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

 маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо;  

  монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу каражаттарын   

туура колдонуу,   баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;  

  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну 

билүү;  

  шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес 

каражаттарды колдонуу.  

  жалпы окуу  иш-аракеттерин калыптандыруу,  сокур 

окуучулардын жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, таанып 

билүүсүнүн өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу, 

сабактан тышкаркы иш -чараларда  жана сабактарда,  

коррекциялык- өнүктүрүүчүү  аймактын   курстарында   ишке 

ашырылат.  

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу  "Кыргыз / орус тили", "Адабий окуу", 

"Математика", "Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)", 
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"Технология (эмгек)" "Көркөм искусство"," Музыка "," Дене 

тарбия " сыяктуу окуу сабактарында    ишке ашырыла т.  

 Жалпы (универсалдык)   иш -аракеттер  төмөнкү  окуу 

предметтердин алкагында калыптандырылат:  

"Кыргыз /  орус тили":  

  анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;  

  символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты 

тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;  

  билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;  

  окуу иш-аракеттерин алгоритмизациялоо;  

  ой-жүгүртүүнүн логикалык тизмегин түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү сүйлөө;  

  моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) жана 

моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

  жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу фун кциясын  пайдалануу.  

"Адабий окуу":  

  сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур  окуучулардын, 

"Мен-образын" түшүнүүнү;  

  окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын тагдырына 

көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   багыт  алуусун   

калыптандыруу;  
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  адабий чыгармалардын каармандарын  сезимдик натыйжалуу 

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу   негизинде өзүн -өзү 

аныктоо жана өзүн таанып билүү;  

  жаратылышты  сүйүү сезими;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан  баа берүү;  

  дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун 

негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп чыгуу;  

  каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;  

  окуялардын сүрөттөрүн    жана каармандардын иш - 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра 

түзүү);  

  баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын 

пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу;  

  окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү;  

  олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий 

чыгарманын планын куруу;  

  билимдерди  түзүмдөштүрүү;  

  өз  оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;  

  көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;  

  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);  

  "көргөн –  начар көргөн", "начар көргөн –  начар көргөн"  

системасынын координаттарында өнөктөштөр менен кызматташуу;  
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  Окулган чыгармаларды жана башка  иштерди талкуулоодо 

"сокур-сокур" системасынын координаттарында өнөктөштөр менен 

кызматташуу.  

"Чет тили":  

  окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;  

  ар кандай баарлашуу милдеттерди аткаруу үчүн 

коммуникативдик  каражаттарды, өзгөчө кеп  каражаттарын   

шайкеш пайдалануу,   монологдук  пикир түзүү,    жөнөкөй диалог 

куруу;  

  оозеки жана жазуу кебинде   кептик пикир куруу;  

  маектешинин  уга билүү, күнүмдүк темалар боюнча экинчи 

тарапка өз пикирин билдирүү жана түшүнүктүү түрдө жөнөкөй 

маек алып баруу;  

  чет тилин үйрөнүүдө көргөн –  начар көргөн", "начар көргөн –  

начар көргөн"   системасынын координаттарында өнөктөштөр 

менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө;  

  маданияттар аралык диалогдун компетенттүүлүгү, башка 

өлкөлөргө  жана элдерге карата оң маанай деңгээли ндеги  ички 

позициянын калыптануусу.  

  " Чет тили"  курсун үйрөнүү учурунда кенже   окуучулар:  

  эне тили сабактарында алынган ыкмаларга негизделген текст 

менен иштөө ыкмаларын жакшыртышат (аталышы боюнча тексттин 

мазмунун алдын алуу, тексттеги сүрөттөргө  ы лайык, текстти  

көчүрүүнү, ошондой эле тексттен өзүнчө сөздөрдү жана 

сүйлөмдөрдү жазууну, жана башкалар);  
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  сөз маанисин сөз түзүү элементтерин колдонуу менен сөздүн  

маанисин ачуу боюнча  ар түрдүү ыкмаларды  үйрөнүү; синоним, 

антонимдерди; контекстке байланыштуу;   

  жалпы кептик байланыш ыкмаларын жакшыртышат, мисалы,  

сүйлөө калыбын пайдалануу менен маекти баштоо  жана токтотуу, 

суроо берип  жана кайра сурап маекти колдоо;  

  өзүн-өзү башкара билүү, өзүн өзү сыйлоо сезимин билүүгө 

үйрөтүү;  

  тапшырмаларды  өз алдынча (мультимедиа колдонмолор болуш 

керек) атайын компютерди колдонуу менен аткарууну үйрөнүшөт.  

Жалпы билим берүүчү жана атайын билим берүү көндүмдөрү, 

ошондой эле коомдук -маданий маалымат алуу, сүйлөө ишинин 

негизги түрлөрү менен байланыш мүмкүнчүлүктөрүн  түзүү 

процессинде калыптанат. Ошондуктан, алар тематикалык 

пландаштырууда өз алдынча бөлүнбөйт.  

"Математика":  

  математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана 

алгоритмдик иш уюштуруу;  

  коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш-аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  

  маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды  жана 

натыйжасын    айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  

  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация (мис, 

объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  
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  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика  сабактарында   "сокур -сокур", "көргөн - 

көрбөгөн"   системасынын координаттарында математикалык жана 

практикалык маселелерди чечүүдө, мисалы дүкөндөн  эсептөө 

сыяктуу,  өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык 

кепти  аң-сезимдүү пайдаланышат.  

"Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)":  

  алардын өлкө үчүн сыймыктануу сезимин түзүү, Кыргызста нда 

олуттуу тарыхый окуяларды билүү;  

  өз  өлкөсү, шаары үчүн сүйүү сезими;  өз улутун  сезүү;  

  Кыргыз Республикасынын элдеринин, дүйнө элинин 

маданиятын   жана каада -салттарын урматтоого;  

  окуу ишин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүүлүгү;  

  экологиялык маданиятты калыптандыруу: табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу, өз ишмердүүлүгүндө экологиялык, 

жаратылышты коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу, саламат 

жүрүм-турум нормаларын колдонуу;   

  негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка адамдар га, 

коомдук топтор жана жамааттар арасындагы   мамилелеринин 

эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн 

бузулууларына)реалдуу  иш -аракеттерди жасоо  жана жүрүм- 

турумунда   аны ишке ашыруу;  

  белги-символдук каражаттарды   пайдалануу, анын ичинде 

даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө же объекттердин 

касиеттерин аныктоо үчүн;  
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  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин  ышкы 

белгилери же белгилүү мүнөздүү  касиеттеринин негизинде 

салыштыруу, сериация жана  аналитикалык жана синтетикалык 

ишин жүзөгө ашыруу;  

  сакталган  көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү жана   издөө -

багыт алуу ролун шайкеш пайдалануу;  

  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш пайдалануу;  

  курчап турган дүйнөнү таануууда - "көргөн –  начар көргөн", 

"начар көргөн –  начар көргөн"  "    координаттар системасында 

боюнча өнөктөштөр менен иштөө жөндөмү;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     тиешелүү кеп 

каражаттарын  колдонуу, монолог кебин түзүү,  кептин диалог  

формасына ээ болуу;  

  өз  иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну уюштуруу 

үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

  дүйнө жөнүндө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматтарды 

жазууга, анын ичинде МКТ инструменттерин колдонуу менен;  

"Музыка":  

  дүйнө жана улуттук музыкалык маданияттын ар түрдүү 

жанрлары менен таанышуунун негизинде сулуулук жана 

эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү;  

  музыкалык искусствонун  жеткиликтүү түрлөрүн билүү;  

  музыкалык искусство жөнүндө    эстетикалык элестөөлөргө ээ 

болуу;  

  музыканы эмоционалдуу   кабыл алууну өнүктүрүү;  

  музыкалык материалдын негизинде   анализаторлордун 

компенсатордук  ишмердүүлүк    жолдорун шайкеш пайдалануу;  



1395 
 

  жамааттык музыкалык иш -чараларга катышуу;  

  музыкалык ишмердүүлүктө    (хордо ырдоо, ж.б.) көргөн –  

начар көргөн", "начар көргөн –  начар көргөн"   системасынын 

координаттарында өнөктөштөр менен иштей билүү.  

 

"Көркөм искусство. Тифлографика":  

  окуу маселесин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүү;  

  көркөм иш жыйынтыгына окутуу жана таанып  билүү 

кызыкчылыгы;  

  окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгүндө дүйнөнүн 

табигый жана коомдук -маданий   объекттери    менен 

кубулуштарын моделдештирүү жана алмаштыруу;  

  максатына жана аны чечүү үчүн шарттарына ылайык, ал ардын 

иш-аракеттеринин уюштуруу;  

  жетишкендиктерин жетиштүү түшүнүү, көркөм жана 

жемиштүү иш-  натыйжасын баалоого жөндөмдүүлүгү;  

  суроо берүү жөндөмдүүлүгү (таанып билүү, тактоо, 

коммуникативдик мүнөздөгү );  

  билим мейкиндигин өнүктүрүү, кеңейтүү; жемиштүү и ш-

чараларды ишке ашырууга  сезүү көндүмдөрдү, толуктоочу 

ыкмаларды  туура колдонуу;  

  чыгармачылык жана изилдөө мүнөзүндөгү маселелерди 

чыгаруу ыкмаларын камсыз кылуу;  

  зарыл практикалык жардамды туура талап кылууга жана 

алууга жөндөмдүүлүк;  

  көркөм иштин түрлөрү  боюнча тажрыйбасын кеңейтүү;  

  көркөм ишмердүүлүктө     " көргөн –  начар көргөн", "начар 

көргөн –  начар көргөн"  системасынын координаттарында 

өнөктөштөр менен иштей билүү.  
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"Технология (эмгек)":  

  предметтик-практикалык маселелерди чечүү үчүн жеткиликтүү 

эмгек милдеттерди аткарууга жөндөмдүүлүгү;  

  аналитикалык-синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу 

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин  тандап алуу, 

классификация жана алардын синтези) эмгек ишин өздөштүрүү  

учурунда;  

  практикалык ишмердүүлүктө    бардык анализато рлор (анын 

ичинде   сакталган көрүүнү) пайдалануу;  

  суроо берүү жөндөмдүүлүгү (таанып билүү, тактоо, 

коммуникативдик мүнөздөгү) мугалим жана курдаштары менен 

бир беткей   кызматташууда багыт алуу үчүн;   

"Дене тарбия":  

  "Мен образын" спорттук иш -субъект катары  кабыл алуу,  

инсандык жеке аныктоо;  

  ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

  адамдын ден  соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү 

үчүн дене тарбия маанисин  баштапкы  түшүнүктөргө ээ болуу;  

  кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча тажрыйбаны   

өздөштүрүүгө ;  

  кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн -өзү кабыл алуу, дене 

тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо жөндөмдүүлүгү;  

  дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;  
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  машыгуу учурунда иш -аракеттерди көрсөтүлгөн ырааттуулукта 

кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;  

  машыгуу учурунда кыйынчылыктарга туруштук берүүгө 

түрткү иштеп чыгуу;  

  өз  жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн 

жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;  

  физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын 

ала билүүнү;  

  физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга 

жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;  

  кыймылга   жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып  кирүү жөндөмү;  

  өзгөрүүсүз  анализаторлорду ыктыярдуу кыймыл -аткарууда 

пайдаланууга;  

  ишмердүүлүк    ыкмасын  жана ишинин натыйжасын  

айырмалай билүү жөндөмүнө;  

  дени сак жана коопсуз жашоону жөндөө, саламаттыкты 

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо 

эрежелерин өздөштүрүү;  

  кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти 

пайдалануу;  

  машыгуу учурунда  "көргөн - көрбөгөн",  "сокур - сокур "  

координаттар системасында улуу адамдар ж ана курдаштары менен 

өз ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;   

дене тарбия  сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү  
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3.2.2. Окуу сабактарынын жана  коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын программасы.  

 Окуу  сабактарынын    программалары    окуучулардын БББ 

ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарына  ылайык 

КР Стандартынын талаптарынын негизинде иштелип чыгат. 

Программа   болжолдуу мүнөздө  болот жана жана мугалимд ердин 

окуу программаларын даярдоодо   мүмкүн болгон шилтеме болуп 

саналат. Программа көрүүсү  начар окуучулар үчүн татаал 

маселелерди үйрөнүүдө    мүмкүн болгон жекече мамиле ыкмалары  

көрсөтүлгөн.  

 Кыргыз /  орус тили:  

  жалпы маданиятын, руханий -адеп-ахлактык, жарандык, 

коомдук, жеке жана интеллектуалдык өнүгүшүн, 

чыгармачылыгын, ден соолугун сактоо жана бекемдетүүнү 

калыптандыруу;  

  Кыргызстандын тилдик жана маданий мейкиндик биримдиги  

жана көп түрдүүлүгү, тилди  улуттун   негизи  жөнүндөгү 

баштапкы элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  кыргыз /  орус тилин үйрөнүүгө окуу, таанып билүү   

кызыгууну калыптандыруу;  

  мейкиндикте багыт алуу, тийип сезүү жана майда  

кыймылдарын, калган көрүүнү өнүктүрүү көндүмдөрүн 

өркүндөтүү, Брайл арибин колдонуу менен  көчүрүүдө 

дептеринде, китепте, мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү,   

кыймылдарынын макулдашуусу жана ыргагын өнүктүрүү,   

жазууну өздөштүрүүдө, дидактикалык материал менен иштөө  
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учурунда тийип сезүү аркылуу текшерүү көндүмдөрүн 

өнүктүрүү;  

  Брайл системасы боюнча  рельефтүү -чекиттик арибин 

өздөштүрүү үчүн жазуу  процессинин  көндүмдөрүн 

калыптандыруу,    бир эле тамганы эки башка абалда 

элестетүүнү  калыптандыруу: жазууда  бир абалда,   окууда 

башка абалда, грифель  менен жазылган текстти окуу;  

  көрүүсү сакталган  окуучулардын  жазуунун жалпак түрүн 

өздөштүрүү;  

  Толук сокур  окуучулар Брайл түзмөгүн  колдонуп  Гебольд 

системасы боюнча, рельефтүү трафарет аркылуу жазууну 

өздөштүрүү;  

  Кеп ишмердүүлүгүнүн  ар кандай көрүнүштөрүн өздөштүрүү 

(окуу, жазуу, сүйлөө, угуу);  

  Фонетика жана графика, грамматика  (морфология жана 

синтаксис), лексика (тилдин  сөздүк курамы), морфэмика 

(сөздүн курамы: уңгу жана мүчө);  

  сөздүктү байытуу, сөздүктүн ар кандай түрлөрүн пайдалануу 

жөндөмү.  

Программа төмөнкүдөй эсептелген:  

   1- класс    2 -класс    3 -класс    4 -класс  

 Жылдык 

сааттардын саны  

132 170 170 170 

 Текшерүү 

иштеринин саны  

1 7 9 7 

 Программанын мазмуну окуучулардын негизги билимин 

өнүктүрүү жана башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү 
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программасына ылайык негизги ыйгарымдарды түзүүгө 

багытталган.  

  Өзгөртүүлөр  Негиз  

1- класс  

  Окуу курсун изилдөөгө 

арналган сааттардын саны 33 

сабакка чейин көбөйтүлгөн.  

Көрүүнүн бир кыйла олуттуу 

төмөндөшүндө же көрүү жок 

болгон учурда жазуу 

жумуштарынын ыргагын 

кыскарышы, майда  кыймыл -

аракеттин жетиштүү  

өнүгүүсүнүн жоктугу.  

2 класс  

 Окуу курсун изилдөөгө 

арналган сааттардын саны 68 

сабакка чейин көбөйтүлгөн.  

 Көрүүнүн бир кыйла олуттуу 

төмөндөшүндө же көрүү жок 

болгон учурда жазуу 

жумуштарынын ыргагын 

кыскарышы, майда  кыймыл -

аракеттин жетиштүү  

өнүгүүсүнүн жоктугу.  

3 класс  

Окуу курсун изилдөөгө 

арналган сааттардын саны 68 

сабакка чейин көбөйтүлгөн.  

 Көрүүнүн бир кыйла олуттуу 

төмөндөшүндө же көрүү жок 

болгон учурда жазуу 

жумуштарынын ыргагын 

кыскарышы, майда  кыймыл -

аракеттин жетиштүү  

өнүгүүсүнүн жоктугу.  

4 класс  
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Окуу курсун изилдөөгө 

арналган сааттардын саны 68 

сабакка чейин көбөйтүлгөн.  

 Көрүүнүн бир кыйла олуттуу 

төмөндөшүндө же көрүү жок 

болгон учурда жазуу 

жумуштарынын ыргагын 

кыскарышы, майда  кыймыл -

аракеттин жетиштүү  

өнүгүүсүнүн жоктугу.  

 

 Окуучулардын даярдык деңгээлине   талаптар  

Компетенциялардын калыптангандыгы.  

а) баалуулук-маанилик компетенттүүлүк:  

 адам баарлашуусунун негизги каражаты катары тилдин ролун 

сезүү;  

 туура жазуу жана оозеки тил жеке маданиятынын көрсөткүчү 

экенин түшүнүү;  

 өз  кебине   байкоолорунун негизинде өзүн -өзү баа берүү 

жөндөмдүүлүгү;  

б) маалыматтык :  

 окуу маселелерин чечүү үчүн ар кандай булактардан алынган 

керектүү маалыматты табуу үчүн тилди  колдоно билүү;  

 орфографиялык жана тыныш эрежелерине ылайык жазуу 

жөндөмдүүлүгү, окуу тексттин окуп, анализдеп бул курактагы 

балдарга арналган сөздүктөр жана маалымдамалар булактарын 

пайдаланууну;  

 окутуу өз алдынчалыгын жана окуучулардын таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын чагылдырган жалпы окуу 
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көндүмдөрдүн жана жалпы иш -аракеттердин 

калыптандырылышы;  

в) окуу  -  таанып билүү:  

 сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм, тамга, сөз  түркүмү, сөз бөлүгүнүн 

сыяктуу тил бирдиктерин мүнөздөө, табуу, салыштыруу, 

классификациялоо жөндөмдүүлүгү;  

 өзүнүн  иш-аракеттерин башкара алуу, жазуусун текшерүүгө 

алуу жөндөмдүүлүгү;  

 стандарттык жана стандарттык эмесокуу кырдаалдарында 

билимди туура пайдалана билгендик;  

г) коммуникативдик:  

 диалог жүргүзүү жана кеп этикеттин ченемдерге ылайык 

байланыш жагдайды эске алуу менен маек куруп, жөнөкөй 

оозеки монологду,   жазуу тексттерин түзүү жөндөмдүүлүгү;  

 суроо берүү жөндөмдүүлүгү.  

Окуучулардын  билимин баалоонун критерийлери жана 

стандарттары  

Кыргыз /  орус тили боюнча контролду уюштуруунун өзгөчөлүктөрү  

  Окуучулардын жетишүү деңгээлин  контролдоо жазуу  

түрүндө жүргүзүлөт:  диктант,  грамматикалык тапшырмалар,   

контролдук көчүрүүлөр, кыскача баяндар, тесттик тапшырмалар.  

Жат жазуу  орфографиялык жана пунктуациялык ыктарын,  

жөндөмдөрүн текшерүүгө кызмат кылат.  

Диктант  тексттер бардык балдар менен аларды ишке ашыруу 

мүмкүнчүлүгүнө  ылайык орто кыйындык менен   тандалып алынат. 
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Ар бир текст окулган орфограммалардын  (сөздүн жалпы санынан 

болжол менен 60%) жетиштүү санын камтыйт.  

Текст    изилденбеген эрежелерди,   сөздөрдү камтыбаш керек, 

же бул сөз алдын ала  доскада жазылган   болууга тийиш. Жаңы 

изилдөө жүрүп  жаткан     сөздөр  жана   грамматикалык эрежелерди 

киргизүү максатка ылайыксыз.  

Диктант катары ырааттуу тексттер сунуш  кылынат - балдардын  

мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкташтырылган ар кандай автордук, же 

мугалим тарабынан түзүлгөн. Тексттин  тематикасы   бал дарга 

жакын жана кызыктуу болушу керек: достук, балдардын  жашоосу, 

мекени,жаратылыш, саякат, ж.б. жөнүндө. Сүйлөмдөрдүн түзүлүшү 

жөнөкөй болушу керек, айтуу максаты  боюнча ар кандай жана 

башталгыч мектепте өтүлүүчү синтаксистик категориялар менен 2 -8 

сөздөрдөн (бир өңчөй сүйлөмдөрдөн) турушу керек  

    Грамматикалык   талдоо  окуучулардын грамматикалык  

кубулуштарын, сөз жана сүйлөмдөрдүн жөнөкөй тил анализ 

жасоого мүмкүнчүлүгүн,  түшүнүү даражасын текшерүү болуп 

саналат.  

Грамматикалык талдоону  аткарууну текшерүү үчүн  текшерүү 

иштери колдонулат, алардын мазмунуна 2 ден ашык эмес 

грамматикалык талдоо   киршгизилет.  

Жакшы жетишкен окуучуларга  кыйынчылыгы жогорулатылган, 

тилдик өнүгүүнү талап кылган кошумча тапшырмалар сунушталат.  

Контролдук көчүрүү,  диктант сыяктуу эле   орфографиялык 

жана пунктуациялык ыктарын,  эрежелерин билүү  жөндөмдөрүн 

текшерүүгө кызмат кылат. Ошондой эле, контролдук көчүрүүдө, 

басылган текстти көчүрүү, сүйлөмдөрдүн чек араларын   табуу, 

oрфограммаларды аныктоо, тексттин бир бөлүгүн  жаза билүү  

текшерилет.  
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Контролдук көчүрүүгө жоголгон тыныш белгилери  менен 

ырааттуу тексттер сунушталат.  

Баяндама  (окутуу)  жазуу көндүмдөрүн калыптануусун сыноо 

болуп саналат, тексттин негизги мазмунду ачып көрсөтүү 

жөндөмдүүлүгү, түшүнүп негизги ойлорун калтырбастан берүү 

жөндөмдүүлүгү; эне тилинин эрежелерин урматтоо  менен жазуу 

түрүндө айтып берүүнү уюштуруу.  

Баяндама  үчүн так сюжеттик  линия баяндоо  мүнөздөгү 

кыскача   текст сунуш кылынат. Бара -бара,   жөнөкөй сыпаттама 

текстти пайдаланууга болот - пейзаж, портрет ж.б.  

Тесттер  -  стандарттуу эмес окуу кырдаалда өз билимин 

колдонуу мүмкүнчүлүгүн түзүү көлөмүн аныктоо боюнча 

текшерүүнүн динамикалык түрү.  

Сандык  баа берүүнүн өзгөчөлүктөрү (баалоо)  

"5" ("эң жакшы")  –  талаптарды аткаруу деңгээли 

канааттандырарлыктан  олуттуу жогору: азыркы жана мурунку окуу 

материалдан да каталардын жоктугу; бир кемчиликтен ашык эмес ;  

баяндоо  ырааттуу  жана толук.  

"4" ( "жакшы") - аткаруу талаптары  канааттандырарлыктан бир 

деңгээл жогору: кошумча материалды пайдалануу, суроолорго жооп 

толук жана ырааттуу  чагылдырылган; пикиринин көз 

карандысыздыгы, талкууланып жаткан маселеге өз ма милесинин 

чагылдырылышы.   азыркы окуу материалдарынан  2 -  3 каталар же 

4 - 6 кемчиликтер; өткөн материалдар боюнча 2 катадан же 

4кемчиликтен ашык эмес;   материалдын  логикалык бузуулары  

бар; окуу милдетти чечүүгө туура эмес ыкмаларды колдонуу; 

материалды  чагылдыруудагы кээ бир каталар.  
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"3" ( "канааттандырарлык") - белгилүү   аткаруу талаптарына 

шайкеш келүүнүн минималдуу деңгээли; учурдагы окутуу 

материалдарын 6 катадан  ашык же орунсуз 10кемчилик; өткөн окуу 

материалдарын  5 катадан көп эмес,   8 кемч иликтерн ашпашы 

керек; логиканын кээ бир  бузулуусу;  талкууланып жаткан суроону  

ачыктоо толук  эмес.  

"2" ( "жаман") –  талаптарды  аткаруу канааттандырарлыктан 

бир деңгээл төмөн: көп учурда азыркы окутулуп жаткан  материал 

боюнча  6 ката  же 10 кемчиликтен көбү бар; өткөн материал 

боюнча орунсуз 5 ката  же 8 кемчилик; тексттин логикасы 

бузулган; талкууланып жаткан суроону  ачыкталган эмес жана  

толук  эмес,  тексттин негизги жоболору эч кандай такталган  эмес  

же  туура эмес.  

Кыргыз/ орус тилинен жазуу ишин баалоо.  

Көрүүсү   начар окуучулар үчүн:  

1-класс  

Диктант  

"5"  -     а) текст орфографиялык каталары жок жазылган;  

б) бир оңдоо же техникалык ката бар;  

"4" –    а) 1-2 орфографиялык  же 2 -3 техникалык ката 

кетирилген;     

б) 3төн ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;  

 "3" -    а) 3-6 орфографиялык  ката же 4 -6 техникалык ката 

кетирилген;  
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б) 5тен ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;  

"2" - 6 орфографиялык, 6 -7-техникалык каталары бар  

диктантка  коюлат (биринчи класстын окуучуларына "2" коюлбайт)   

Эскертүү: 

бир ката, ошол эле бир сөздө кайталанып кетирилсе 1 ката 

катары саналат, ал эми  ар кандай сөздөргө бир эле эрежеге ката 

кетирилсе    эки ката деп саналат.  

2-4-класстар  

Грамматикалык  тапшырмалар  

"5"  -  ката жок.  

"4" –  3/4  кем  эмес тапшырма туура аткарылган.  

"3" - кеминде 1/2 тапшырма   туура аткарылган.  

"2" - бүт иш  туура эмес  аткарылган же тапшырма такыр эле 

аткарылган эмес   болсо.  

Баяндама жана дилбаян.  

 "5"  -  эгер жазуу темага (текстке)  толугу менен туура  келсе; 1 

түзүмдүк туруксуз ката кетирилсе (сөздөрдүн ырааттуулугу 

бузулган учур, аттарын алмаштыруу ж.б.),  1 -стилистикалык ката 

бар.  

"4" -  жазуу  жалпысынан теманын атына (текстке) ылайык 

келсе; 1-2 сүйлөмдү курууда жана сөздөрдү колдонууда ката 

кетирилсе,   1 -2 орфографиялык ката болсо.  

"3" - баян же дилбаян жазуучунун тексттинен (темадан) 

четтөөлөр бар болгон, сүйлөм түзүлүшүндөгү 3 -4 каталар жана 
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сөздөрдү туура эмес колдонгон,   3 -5 орфографиялык   катасы бар 

жазууга коюлат.  

"2" - дилбаян темага (текстке) дал келбесе, сүйлөм курууда 

олуттуу   каталар бар, сөз пайдалануу ченемдерине  караганда, 

олуттуу четтөөлөр бар,   6дан ашык орфографиялык   ката 

кетирилген.  

Эгер дилбаянда  5 -тен ашык техникалык ката  кетирилген 

болсо, баа 1-баллга   азайтылат. 1 -4 класстардын окуучуларына  

жазуу чыгармалары үчүн жаман баа коюлбайт, бирок зарыл болгон 

окуучулар менен жекече иш жүргүзүү керек.  

Эскертүү:  

Башталгыч мектепте иш  түрлөрү окутуу мүнөздө экенин эске 

алып, канааттандырарлык эмес баалар "көзөмөлдөө" дилбаяндарына 

жана баяндамаларга коюлат.  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү. Угуу .  Оозеки  баарлашуу 

кырдаалдарын жана максаттарын аӊдап -сезүү. Угулуп жаткан кепти 

жетиштүү кабылдоо.  Берилген тексттеги угуп жаткан  маалыматты 

түшүнүү, суроолорго жооп аркылуу анын мазмуну  билдирүү. 

Сүйлөө .  Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн 

баарлашуунун  максаттарына жана шарттарына ылайык  тил 

каражаттарын тандоо. Оозеки кептин диалог формасын 

практикалык түрүндө   өздөштүрүү. Окуу  милдетине ылайык 

оозеки  монологдук баяндоонун практикалык өздөштүрүү  

(сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).  Окуу  жана күнүмдүк 

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, 

коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура интонацияны сактоо.  
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  Окуу.    Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн 

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу. 

текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды 

иштеп чыгуу. Текстте   камтылган маалыматты чечмелөө жана 

жалпылоо. жаратылыш объекттерин жана алардын  моделдери менен  

алиппедеги рельефтүү  сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган   

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү, (көрүүсү  чейин 

сакталган  сокурлар үчүн). Сөздөрдү дидактикалык материалды 

колдонуп   морфологиялык жана фонетикалык  туура   талдоо   

(рельефтүү  схемаларды түзүүдө жана окууда) пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. тексттин түзүлүшүн жана тил 

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо  жана баалоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштары н  жазуу. Окуу ишинин бул 

түрү үчүн коюлган    белгилүү эрежелер боюнча 35 ашык эмес   

сөздөрдү окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин  мазмуну  

(толук, тандалма) жөнүндө баяндама   жазуу. Өз чакан тексттерди 

түзүү (эссе) окуучулар  кызыккан темалар  боюнча (элестөөлөрдүн 

негизинде, адабий чыгармалардын негизинде, аудиожазууну 

угуунун негизинде   ж.б.у.с.).   Жазуу   көндүмдөрүн жана ыктарын 

рельефтүү чекиттик   Л.  Брайл арибин   колдонуу аркылуу 

өздөштүрүү. Жалпак  жазууга окутуу.  Жалпак  шрифтти үй рөнүү.     

кагаз бетине фломастер менен жазылган (көрүүсү сакталган 

сокурлар үчүн),  картондон кесилген, пластмассада же полимердик 

плёнкада рельефтүү   түшүрүлгөн   басма тексттин тамгалары менен 

чыгаруу менен таныштыруу (сокур балдар үчүн).   атайын плак атта 

рельефтүү  басылган тамгаларды тийип сезүү аркылуу кароо.  

Үйрөнгөн  тамгаларды кайра жазуу.  Кээ бир тамгаларды     жана 



1409 
 

сөздөрдү  контрастуу алкагына  жазуу,   (сакталган көрүүсү менен 

сокурлар үчүн) үлгү боюнча  жана эске тутуу  боюнча Гебольд 

системасы менен тамгаларды, сөздөрү жазуу. Брайл   түзмөгүндө  

басма  тамгаларды жазуу.  Жалпак  шрифтти үйрөнүү.    Жазуу 

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу  

(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү). Рельефтүү   тамгалар альбомунда 

жазылган   ариптер менен таныштыруу,   үлгү    жана эске тутуу  

боюнча баш   тамгаларды   жана кичинекей (саптык) тамгаларды  

татаалдашуу боюнча  жазуу.   Жазуу тамгаларын жана алардын 

кошуууларын  трафарет аркылуу   калем же  менен шарик калеми 

менен  (  сакталган көрүүсү  менен сокур балдар үчүн) жазуу. 

рельефтүү   трафаретти колдонуп карандаш  менен   тамгаларды  

(сокур балдар үчүн) жазуу.   

 Сабаттуулукка окутуу. Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   

тыбыштык түзүмү менен маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү  

тыбыштардын санын, катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече 

тыбыштар менен айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана 

үнсүздөрдү айтуу ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун 

сүйлөөнүн минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  муундарга 

бөлүштүрүү. Басым ордун аныктоо.  

  Окуу.   Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  

Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди 

түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным 

менен окуу. Кыска  тексттердин  жана ырлардын материалында  

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн 
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сөздөр  менен окууга өтүүдө) окуу  менен  таныштыруу.   

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)   көчүрүп жазып жатканда, 

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.  

  Микромейкиндикте багыт алуунун   жолдору жана 

ыкмаларын өздөштүрүү: окуу китебинде, дептеринде, прибордо 

(керектүү баракты, сызыкты, тамганы, прибордун торчосун тез таба 

алуу; партада окуу  куралдарын туура жайгаштыра билүү;  

чачыратма кассасы менен иштей  алуу, алиппенин кесилген 

тамгасын жана алфавитинен сөздөрдү  тизип жана түзө билүү).  

Жазуу.  Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол 

кыймылдарынын макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн 

өнүктүрүү. Л.Брайль  приборунда багыт алуу ыктарынын 

өнүктүрүү, дептеринин мейкиндигинде, класс тактасында багыт 

алуусунун жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү.   Тамгаларды,  тамга 

айкалыштарын, муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз  

жана сүйлөмдөрдү   көчүрүү.  Айтылышы  менен карама -каршы 

келген сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү  жазуу.   Текстти    туура  

көчүрүүнүн ыкмаларын өздөштүрүү.  

 Тамга  эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  

колдонуу: сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, 

абзац.   

Сөз жана сүйлөм. Сөз  талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ 

үчүн  материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу.  Сөздөр  менен 

сүйлөмдөрдү айырмалоо.   Сүйлөмдөр  менен иштөө: сөздөрдү 

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү.  

Орфография.   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм 

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар;  муун боюнча ташымал; 
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тыныш белгилерин колдонуу;   Кепти өнүктүрүү .  Текстти  өз  

алдынча үн чыгарып окууда   жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик 

сүрөттөр  сериясы, өздүк оюндар материалдары, сабактар,  байкоо 

боюнча анча чоң эмес баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Систематикалык курс  

Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, аларды айтуу 

ортосундагы айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   үнсүздөр, 

жумшак жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана 

түгөйлөш эмес тыбыштарды    үнсүздөрдүн   жумшактыгы боюнча 

аныктоо.   Басым, сөздө басым  түшкөн үндүүлөрдү табуу. 

Сөздөрдү  муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  сапаттык 

мүнөздөмөлөрүн аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз айкаштарын 

үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине ылайык   так 

айтуу. Сөздөрдү  фонетикалык талдоо. Графика.    Үн  жана 

тамганын ортосунда айырма. Тамганы тыбыштын  турумдук   

белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - үнсүздөрдүн жумшартуу 

же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. Тамга  эмес  графикалык 

каражаттардын функцияларын  колдонуу: сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Тамгалардын   тизилүү 

катары. Алфавитти   билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары 

туура атоо. Алфавит   менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу 

сөздүктөр, китеп, каталогдор.  

Лексика.   Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү  табуу. 

Тексттеги  сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы 

менен   маанисин тактоо.   Бир  маанилик жана көп маанилик 

сөздөр.  түз жана каймана    маанидеги сөздөр   жөнүндө  түшүнүк.   

Синонимдерди   жана антонимдерди  кепте пайдаланууга  байкоо 

жүргүзүү.  Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө 
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жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.  

Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, 

тектеш, сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  Сөздү  түзүмү боюнча 

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор  боюнча алфавит 

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, 

алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.  

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 

Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү  аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү. Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө 

боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  1,2,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү. Зат  атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат  атоочун кө птүк 

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  

Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат 

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 

2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун 

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен , менде,ал,аны, 

анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.   «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго 
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жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.  Этиштин чактары: өткөн  чак, 

келээр чак, учур чак.  Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак 

жана сан   боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I  жана  II жагы боюнча 

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.   Этишти 

морфологиялык талдоо.  

Уӊгу.  Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).   

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын 

милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын  

түзүүсү.  Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен 

предлог ортосундагы айырмачылык.   

Синтаксис. Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү 

айырмалоо. Мааниси   менен байланышк ан сөз айкаштарын 

белгилөө,  үйрөнгөн грамматикалык түрлөрү менен сөз 

айкаштарынан сүйлөм түзүү,  жана аны жайылтуу. Максатын 

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    

сүйлөмдөр.  Ойго эмоционалдык түс (интонация) берүү.    

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү     баса белгилөө.  

Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    Туура  жазуу 

эрежелерин колдонуу.  

Кепти  өнүктүрүү  .Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким 

менен, эмне максат менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог 

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. 

Окуу  кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Текстти н  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын  түрлөрү 

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар;  сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

Адабий окуу  
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Ар бир класстагы «Адабий окуу» предметинин мазмуну   негизги 

иштин багыттарын  чагылдырат жана төмөнкү бөлүктөрдү камтыйт:  

 Балдардын окуу чөйрөсү.  

 Окуу техникасы.  

 Окуп жана угуп жаткан учурда окуп -  түшүнүүнүн ыкмаларын 

калыптандыруу, окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрү.  

  Окулганды   эмоционалдык жана эстетикалык сезе билүү. 

Текст  талдоо элементтери.  

  Адабий пропедевтика.  

  окуучулардын чыгармачылык иши (адабий чыгармалардын 

негизинде). Оозеки  жана жазуу тилин өнүктүрүү.  

Программада    балдардын    өз алдынча   үйдөн окуусун, 

сабактан жана сабактан тышкаркы окууну  уюштуруу 

каралган, бул окуунун негизги өзгөчөлүгү  бул сабактарда 

окуучлар хрестоматия китеби менен эмес,   балдар китеби 

менен иштешет.   сабактан тышкаркы окуу системасынын 

негизги өзгөчөлүгү балдар "окуу китебинин ичинде" окушат,   

башкача айтканда ушул бөлүмдүн жазуучуларынын  окуяларын 

же ырларын, повесттин  окуу китебине кирбей калган башка 

бөлүмдөрүн окушат.   Ошентип, көркөм чыгарманын жалпы 

толук кабыл алуу принциби ишке ашат. Сабактан тышкаркы 

окуу сабактарында ар бир бөлүм  боюнча  окуу иштери 

аяктагандан кийин өткөрүлөт . Бул сабактарга чыгармаларды  

жана темаларды тандоо –  мугалимдин жеке  иши. Ар бир окуу 

жылдын аягына карата өз алдынча окуу үчүн китептердин 

болжолдуу тизмеси  көрсөтүлөт, аларды класстан тышкаркы 

окуу сабактарында колдонууга болот  
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Окуу китептерине кирген бардык ырлар  жаттоо  үчүн 

сунушталат, ошондой эле мугалимдин тандап алуусу боюнча   

прозанын чакан  (3 -4 сүйлөмдөн 7 -8 сүйлөмгө чейин) 

үзүндүлөрү. Мугалим  үчүн жаттоо ырлардын саны жана 

көлөмү өтө чоң көрүнгөн болсо, балдар өз тандоосу менен 2 -3 

ыр жаттаса болот.  

Адабий окуу сабактары боюнча окуу иш -аракеттеринен 

(жемиштүү окуу технологиясы)  туура окуу ишмердүүлүгүн 

камсыз кылуучу технология  негиги болуп саналат, ал  жаш 

окуучулардын окурмандык компетенциясын калыптандырууну 

камсыз кылат.  

Текст   менен иштөөнүн технологиясы    үч этапты 

камтыйт.  

I  этап. Текст  менен окууга чейин  иштөө.  

 Антиципация (күтүү, алдыдагы окууну прогноздоо).  

Тексттин семантикалык, тематикалык, эмоционалдык 

багытын аныктоо, анын каармандарын чыгарманын аталышы   

боюнча баса белгилөө, жазуучунун аты -жөнү, түйүндүү 

сөздөрү, текстти окурмандардын мурунку тажрыйбасына 

таянып иллюстациялар менен иштөө.    окуучулардын 

даярдыгын   эске алуу менен сабак максаттарын иштеп чыгуу  

(окуу, умтулуучулук, эмоционалдык, психологиялык).  

II этап.  Окуу учурунда   текст менен иштөө.  

Текстти  алгачкы окуу. окуучулардын текст, жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык,  өз  алдынча окуу класста  окуу, угуп окуу, же аралаш 

окуу (мугалимдин тандоосу боюнча). негизги кабылдоону 

мугалимдин тандоосу менен, баарлашуунун түрлөрү боюнча, 

ангеменин жардамы менен) аныктоо. Окуучулардын  мазмуну, 
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эмоционалдык түсү боюнча баштапкы божомолдорун 

тууралоо.  

 Текстти кайра  окуу. Жай  "ойлонуп" кайра -окуу (текст 

же анын айрым үзүндүлөрүн). Текстти талдоо (ыкмалар: текст 

аркылуу жазуучу менен диалог, окулган текст боюнча 

ангемелешүү, түйүндүү сөздөрдү  бөлүү ж.б. )  

Тексттин ар бир маанилүү  бөлүгүнө түшүндүрүү 

суроолорун коюу.  Окулган текстти  жалпылоо.  Тексттин 

мазмуну боюнча   жалпылоо суроолорун берүү. Тексттин кээ 

бир үзүндүлөрүнө кайрылуу. Көркөм  окуу.  

III-этап. Окулган    текст  менен иштоо.  

Текст боюнча  түшүндүрүүчү (маанилик) маек.  Окулган 

текстти жамааттык  талкуулоо, дискуссия.  Автордун 

позициясын  окурмандын   чечмелөөсү менен са лыштыруу.   

Тексттин  негизги маанисин негизги идеялар жыйындысын 

аныктоо жана иштеп чыгуу.  

Жазуучу  менен таанышуу. Жазуучу  тууралуу окуя. 

жазуучунун инсандык сапаттары жөнүндө сүйлөшүү. Окуу 

китебинин  материалы, кошумча булактар менен иштөө.  

Аталышы  менен иштөө иллюстрациялар. Аталыш  

маанисин талкуулоо. Окуучулардын  даяр иллюстрацияларга  

кайрылуусу. окурмандын көз карашы менен сүрөтчүнүн 

катышы.  

  Окуучулардын (сезимдер, кыялдануу, мазмунду  

түшүнүү, көркөм түрү) окурмандык ишмердүүлүк тармагына 

таянган чыгармачылык тапшырмалар.  

Чет тили.  

Графика, каллиграфия, орфография. Англис  

алиппесинин  бардык  тамгалары. Негизги тамга айкалыштары. 
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Тыбыштык-тамгалык тиешелүүлүктөр. Транскрипция  

белгилери. Апостроф. Окуу  жана жазуунун негизги 

эрежелери. Активдүү  сөз байлыгына кошулган көп таралган 

сөздөрдү  жазуу.   

Кептин фонетикалык жагы.  Англис тилинде угууга 

бардык үндөрдүн жана үндүк айкалыштардын тийиштүү 

айтылышы жана айырмасы. Айтылыш  эрежелеринин 

сакталышы: үндүүлөрдүн   узундугу жана кыскалыгы,   бир 

муун же сөздүн аягында үнсүз  тыбыштардын жумшарышынын 

жоктугу ж.б. Дифтонг. Байланыштыруучу  «r» ( there is/ there 

are).  Сөздө, сөз айкашындагы  басым. Кызматчы  сөздөрдө 

(макала, союздар, предлогдору)  басымдын жоктугу. 

Сүйлөмдөрдү  маанилүү  топторго бөлүү. Жай, суроолуу 

(жалпы жана атайын суроолор), илептүү  сүйлөмдөрдүн  

ыргактык-интонациялык өзгөчөлүктөрү. Тизме  интонациясы. 

Үйрөнгөн  сөздөрдүн  транскрипциясын  окуу.   

Кептин  лексикалык жагы .  эки тараптуу (кабыл алууга 

жана үзүрлүү) баарлашуу учурларын белгилеген   

500лексикалык бирдиктин  башталгыч мектептин  

тематикасынын чегинде көлөмүн  өздөштүрүүгө,  жөнөкөй 

туруктуу  сөз айкаштары, баалоо лексикасы жана кептик 

клишелер  англис тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын 

чагылдырган кеп этикеттин элементтери  катары.    Эл аралык 

сөздөр (мисалы, doctor, film). Сөз  жасоо ыкмалары ж өнүндө  

баштапкы элестөөлөр: суффиксация (er, or, t ion, ist ,  ful , ly, -

teen, ty, th суффикстери), сөздү бириктирүү  (postcard), 

өзгөртүү (play-to play).  

Кептин грамматикалык жагы .  сүйлөмдүн негизги 

баарлашуу түрлөрү: Жай, суроолуу илептүү  сүйлөмдөр .  Жалпы  
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жана  атайын  суроолор .  Суроо  сөздөр :  what, who, when, where, 

why, how. Сүйлөмдөгү  сөздөрдүн  тартиби .  Оӊ   жана  терс  

сүйлөмдөр .  Жөнөкөй  этиштик  баяндооч  менен   жөнөкөй  

сүйлөмдөр .  (He speaks English.),    Татаал  заттык  баяндооч  (My 

family is big.).  Кошмок  этиштик  баяндооч  (I  like to dance. She 

can skate well  ).  Оң   илептүү  (Help me, please)  жана  терс  

илептүү  сүйлөмдөр  (Don’t be late!)   Учур  чактагы   жаксыз  

сүйлөмдөр  (It is  cold. It’s five o ’clock.) Жүгүртүү   менен  

сүйлөмдөр  there is/ there are. Жөнөкөй  жайылма  сүйлөмдөр .  

Бир  өңчөй  мүчөлүү  сүйлөмдөр . Татаал  and и  but союздары  

менен  сүйлөмдөр .   Татаал   because сүйлөмдөр . 

Туура  жана  туура  эмес    этиштер  Present, Future, Past 

Simple (Indefinite). Этиштин  белгисиз  формасы .  to be этиш  

байламтасы .  Модалдык  этиштер  can, may, must, have to. 

Этиштин  оозеки  үлгүлөрү  I’d l ike to… Жекелик  жана  көптүк  

сандагы  зат  атоочтор . Белгилүү , белгисиз  жана  жок  артикли  

менен   зат  атоочтор . 

Оң ,  салыштырма  жана  күчөтмө  даражадагы ,  эрежелер  

боюнча  жана  өзгөчө   түзүлгөн  сын  атоочтор .  

Ат  атоочтор :  жеке  (  атооч  жөндөмөдө  жана  объекттүү  

жөндөмөдө),  таандык ,  суролуу ,  көрсөтмө  (this/these, 

that/ those), белгисиз  (some, any кээ  бир  пайдалануу  учурлары). 

Убакыт  тактоочу  (yesterday, tomorrow, never, usually,  

often, sometimes).  Даража  тактоочу  (much, l it tle, very).  

Эсептик  сан   атоочтор(100 чейин  ) ,  иреттик  сан  атоочтор  

(30ка  чейин). 

Көп   колдонулган  предлогдор :  in, on, at ,  into, to, from, of, 

with. 

Немец тили  
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 Графика, каллиграфия, орфография. Немис  алиппесинин  

бардык  тамгалары. Негизги тамга айкалыштары. Тыбыштык -

тамгалык тиешелүүлүктөр. Транскрипция  белгилери. Апостроф. 

Окуу  жана жазуунун негизги эрежелери. Активдүү сөз байлыгына 

кошулган көп таралган сөздөрдү  жазуу.   

Кептин фонетикалык жагы.  Немис  тилинде угууга бардык 

үндөрдүн жана үндүк айкалыштардын тийиштүү айтылышы жана 

айырмасы. Айтылыш  эрежелеринин сакталышы: үндүүлөрд үн   

узундугу жана кыскалыгы,   бир муун же сөздүн аягында үнсүз  

тыбыштардын жумшарышынын жоктугу ж.б. Дифтонг.    Сөздө, сөз 

айкашындагы  басым. Кызматчы  сөздөрдө (макала, союздар, 

предлогдору)  басымдын жоктугу. Сүйлөмдөрдү  маанилүү  топторго 

бөлүү. Жай, суроолуу (жалпы жана атайын суроолор), илептүү  

сүйлөмдөрдүн  ыргактык-интонациялык өзгөчөлүктөрү. Тизме  

интонациясы.    

Кептин  лексикалык жагы .  эки тараптуу (кабыл алууга жана 

үзүрлүү) баарлашуу учурларын белгилеген   500лексикалык 

бирдиктин  башталгыч мектептин  тематикасынын чегинде көлөмүн  

өздөштүрүүгө,  жөнөкөй туруктуу  сөз айкаштары, баалоо 

лексикасы жана кептик клишелер  немис тилдүү өлкөлөрдүн 

маданиятын чагылдырган кеп этикеттин элементтери  катары.    Эл 

аралык сөздөр (мисалы, das Kino, die Fabrik ). Сөз  жасоо ыкмалары 

жөнүндө  баштапкы элестөөлөр: суффиксация (er, in, chen, lein, t ion, 

ist),  сөздү бириктирүү  (das Lehrbuch), конверсия (das Lesen, die 

Kälte).  

Кептин грамматикалык жагы .  Сүйлөмдүн  негизги 

баарлашуу түрлөрү:  Жай, суроолуу илептүү  сүйлөмдөр .  Жалпы 

жана атайын суроолор. Суроо сөздөр: wer, was, wie, warum, wo, 
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wohin, wann. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби. Оӊ  жана терс 

сүйлөмдөр. Жөнөкөй этиштик баяндооч менен  жөнөкөй сүйлөмдөр 

(Wir lesen gern .) Татаал заттык баяндооч (Maine Familie ist  groß). 

Кошмок этиштик баяндооч( Ich lerne Deutsch sprechen).     Илептүү  

сүйлөмдөр (Hilf mir bitte!).   Жүгүртүү  менен сүйлөмдөр Es gibt. 

Жөнөкөй жайылма сүйлөмдөр. Бир өңчөй мүчөлүү  сүйлөмдөр. und, 

aber союздары менен  татаал сүйлөмдөр.  Татаал  because 

сүйлөмдөр.  

Ыӊгай  грамматикалык түрлөрү: Präsens, Futurum, Präteritum, 

Perfekt. Күчтүү жана начар этиштер. Жардамчы этиштер haben, 

sein, werden. sein  этиш байламтасы. Модалдык этиштер können, 

wollen, müssen, sollen. Этиштин белгисиз  түрү (Infinit iv).  

Жекелик жана көптүк  сандагы зат атоочтор. Белгилүү, 

белгисиз жана жок артикли менен  зат атоочтор. Зат  атоочтун 

жөндөлүшү.  

Оң, салыштырма жана күчөтмө даражадагы, эрежелер боюнча 

жана өзгөчө  түзүлгөн сын атоочтор.  

Ат атоочтор: жеке, таандык, суролуу, көрсөт мө ( ich, du, er, 

mein, dieser, jener).  Терс  ат атооч kein. 

Убакыт тактоочу heute, oft ,  nie, schnell  ж.б.  Даража тактоочу 

gut, viel ,  gern .  Эсептик сан  атоочтор(100 чейин ), иреттик сан 

атоочтор (30ка чейин).  

Көп  колдонулган  предлогдор: gut, viel ,  gern. 

Француз тили  

Графика, каллиграфия, орфография. Француз  

алиппесинин  бардык  тамгалары. Негизги тамга айкалыштары. 

Тыбыштык-тамгалык тиешелүүлүктөр. Транскрипция  

белгилери. Апостроф. Окуу  жана жазуунун негизги 
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эрежелери. Активдүү сөз байлыгына кошулган көп таралган 

сөздөрдү  жазуу.   

Кептин фонетикалык жагы.  Француз  тилинин 

тыбыштары  айтылыш нормалары. Айтылыш  эрежелеринин 

сакталышы: үндүүлөрдүн   узундугу жана кыскалыгы,   бир 

муун же сөздүн аягында үнсүз  тыбыштардын жумшарышынын 

жоктугу, үндүүлөрдүн    ачыктыгы жана жабыктыгы  ж.б.  

Сүйлөмдөрдү  маанилүү  топторго бөлүү Сөздө, сөз 

айкашындагы  басым.  Ритмикалык топтордун ичиндеги 

фонетикалык  кысуу (liaison) жана байланыш (enchaînement).    

Жай, суроолуу (жалпы жана атайын суроолор), илепт үү  

сүйлөмдөрдүн  ыргактык-интонациялык өзгөчөлүктөрү .    

Кептин  лексикалык жагы .  Эки  тараптуу (кабыл алууга 

жана үзүрлүү) баарлашуу учурларын белгилеген   

500лексикалык бирдиктин  башталгыч мектептин  

тематикасынын чегинде көлөмүн  өздөштүрүүгө,  жөнөкөй 

туруктуу  сөз айкаштары, баалоо лексикасы жана кептик 

клишелер  француз  тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын 

чагылдырган кеп этикеттин элементтери  катары.    Эл арал ык 

сөздөр.   Сөз  жасоо ыкмалары жөнүндө  баштапкы элестөөлөр :  

суффиксация (ier/ iиre, tion, erie, eur, teur);  суффикстери ), 

сөздү бириктирүү  (grandmиre, petitsenfants).  

Кептин грамматикалык жагы . Сүйлөмдүн  негизги 

баарлашуу түрлөрү: Жай, суроолуу илептүү  сүйлөмдөр .  Жалпы 

жана атайын суроолор. Суроо жүгүртүүлөр:  estce que, qu’estce 

que.  Суроо сөздөр:  слова qui, quand, où, сombien, pourquoi, 

quel/quelle.  Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби.  Ээ менен 

баяндоочтун инверсиясы. Оӊ  жана терс сүйлөмдөр. Жөнөкөй 

этиштик баяндооч менен  жөнөкөй сүйлөмдөр ( Je vais а 
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l’école .) ,  татаал заттык баяндооч (Ma famille est  grande.) 

Кошмок этиштик баяндооч (Je sais danser). Жаксыз  сүйлөмдөр 

(Il  neige. Il  fait  beau).  Конструкциялар: с’est ,  се sont, il  faut , 

i l·y·a .Жөнөкөй жайылма жана бир өңчөй мүчөлүү  сүйлөмдөр. 

Татаал et союздары менен  сүйлөмдөр.    

Шарттуу ыӊгайлардын   грамматикалык формалары 

(l’indicatif):  le présent,le passé composé, le futur immédiat, le 

futur simple .   Этиштердин présent жакталыш   өзгөчөлүктөрү:  

этиштин I жана II топтору, III топтогу  этиштердин көпчүлүгү 

(avoir, être, aller, faire). Эӊ көп   таралган   этиштер формасы 

passé composé (негизинен кабыл алуу ).  

  Этиштин белгисиз формасы. to be этиш байламтасы. 

Этиштердин буйрук ыӊгайлары.  Модалдык этиштер  (vouloir, 

pouvoir, devoir).   Жекелик жана көптүк  сандагы зат атоочтор. 

Белгилүү, белгисиз жана жок артикли менен  зат атоочтор. 

Сын  атоочтордун зат атоочтор менен  ээрчишүүсү. Баяндооч 

милдетин аткарган жеке ат атоочтор.  Көрсөтмө жана таандык 

сын атоочтор.  

Эсептик сан  атоочтор (100гө чейин ), иреттик сан 

атоочтор (30ка чейин).  

Көп   колдонулган  предлогдор: á, de, dans, sur, sous, prés 

de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre.  

Коомдук  -маданий  маалымдоо  

Башталгыч  мектеп  окуучуларынын  чет  тилин  үйрөнүүдө    

төмөнкүлөр  менен  таанышышат :  окуган  тилинин  өлкөнүн  

аталышы ;  балдар  китептеринин  бир  нече  адабий  персонаждары  

менен ;  кээ  бир  элдик  жомоктор ,  көрүнүштөр  менен ,  ошондой  

эле  чет  тилиндеги  балдардын  элдик  чакан  чыгармалары  менен  



1424 
 

(поэзия ,  ырлар); окуган  тилдин  өлкөсүнүн  кептик  жана  кептик  

эмес    жүрүм-турумдун  башталгыч  түрлөрү . 

Атайын  окуу  ыктары  

Кенже  окуучулар  төмөнкү  атайын  (предметтик) окутуу  

билгичтиктерге  жана  көндүмдөргө  үйрөнүшөт :  

 китептин  кош  тилдик  сөздүгүн  колдонуу  (анын  ичинде  

транскрипция  менен),  компьютердик  сөздүк  жана  экрандык  

котормочуну  колдонуу;  

o  таблица ,  схемалар ,  эрежелер   түрүндө  көрсөтүлгөн  маалыматтык  

материал  менен     колдонууга ;  

 сөздүк  жүргүзүүгө  (сөздүк  дептер); 

 тематикалык принцип боюнча  сөздөрдү системалаштыруу;  

o  тилдик жандырмактарды пайдалануу, мисалы 

интернационализмдерди пайдаланууда;  

 түзүмдүк-функционалдык схемалардын негизинде жөнөкөй 

сүйлөм боюнча жалпылоолорду жасоо;  

 өз  эне тилинде жок, грамматикалык көрүнүштөрдү аныктоо, 

мисалы артиклдерди.  

Математика  

1.  Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар. 

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  түшүнүгү 

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшү нүктү 

калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында   жүзөгө 

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүктөр  менен иш жүзүндө 

иштөөнүн   натыйжасында ачылат; заттарды эсептөө, көлөмдөрдү 

өлчөө  учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык 

моделин куруу үчүн үч ыкма  ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан  

көлөмдөрдү өлчөө  бирдиги катары.  
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Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы 

түшүнүгүн калыптандыруу менен  тыгыз байланышкан. Бул процесс 

номурлоо жана натуралдык сандар  менен арифметикал ык 

амалдарды аткаруу   жүргүзүү учурунда да,  калыптанат. 

Нумерацияны изилдеп жатканда окуучулардын иш -аракеттери  

турумдук ондук системасын   ишке ашыруу жана  бирдиктердин 

катышына  багытталган.  

Математиканын  баштапкы курсунда арифметикалык амалдар 

түшүнүгү  маанилүү орунду ээлейт. Ар бир арифметикалык 

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди 

аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге 

таянат. Ар бир изилдөө -иши анын   мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.  

Сандар менен арифметикалык амалдарды   изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары   маанилүү орунду 

ээлейт. Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 

биринчиден, эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында 

аныктоо, экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөз дөгү 

окутууну уюштуруу. Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп 

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын  бүт 

ишине аралашууга тартуу керек.   балдардын кызыкчылыктарын 

ишке ашырууну, ошондой эле пикирлер ар түрдүү каражаттар менен 

жардам берип, иш  ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.  

Сунуш  кылынган курста,  математиканын кээ бир негизги 

мыйзамдары, жана анын практикалык  тиркемелери иликтенет:  

•   көбөйтүүнүн жана кошуунун коммутативдик мыйзамдары;  

•   көбөйтүүнүн жана кошуунун ассоциатвдик мыйзам дары;  

•   көбөйтүүнүн кошууга карата дистрүбитивдик мыйзамы.  

Бул мыйзамдардын баары арифметикалык амалдар  менен бирге   

конкреттүү бир материалга таянып  каралат жана негизинен  
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окуучулардын  эсептөө көндүмдөрүн калыптандырууга, 

рационалдуу эсептөө техникаларын колдоно билүүнү 

калыптандырууга  багытталган.   

  Башталгыч  мектептин математика курсунда , албетте, абдан 

маанилүү болуп математиканын   негизги мыйзамдары гана эмес,   

анын практикалык  тиркемелери   экенин белгилей кетүү керек. 

Башкы  нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү 

эсептөөлөрдү,  өлчөөлөрдү  аткарып жатканда,  маселелерди 

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки  

эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана 

символдук моделдери  пайдаланылат.  

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте   

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем  эсептөө көндүмдөрүн 

калыптандыруу керек, кээ бир учурларда, аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

Эсептөө   көндүмдөрүн мааниси, аларсыз окуучулар  

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн  мазмунун өздөштүрө албайт 

экенинде гана эмес. Алар  болбосо, системалуу  ар кандай 

эсептөөлөр   колдонулчу химия жана физика сыяктуу окуу 

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.  

Программада  оозеки эсептөө  техникалары менен бир ге жазуу 

эсептөө  ыктарына  балдарды окутууга зор маани   берилет. Жазуу  

жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда алгоритмдештирүү 

маанилүү.  

Курстун программасына  "бүтүн " жана "бөлүк" түшүнүктөрү 

киргизген. окуучулар  көптүк   жана көлөмдөр, "бүтүн " жана 

"бөлүк" ортосундагы мамилелерди өздөштүрүшөт. Бул алардын 

компоненттери  жана натыйжасынын ортосундагы, толуктоо жана 

кемитүү иштеринин ортосундагы өз ара байланышты түшүнүүгө 
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мүмкүнчүлүк берет, өз кезегинде,   маселе жана мисалдарды 

аткарууда,  эсептөө көндүмдөрүнө  окутууга негиз болот.  

Илимдин  жана техниканын өнүгүшүнүн заманбап деңгээли 

окуучуларды  моделдер жана моделдөө негиздери менен 

тааныштырып, окутууга киргизүү, ошондой эле алгоритмдик ой 

жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандырууну талап кылат. Моделдер  

жана моделдөөнү пайдалануусуз   адамдардын ишмердүүлүгүнүн ар 

түрдүү тармактарында объекттерди натыйжалуу изилдөө болушу 

мүмкүн эмес, ал эми   белгилүү бир иш -чараларды   туура жана так 

аткаруу көптөгөн кесиптин ээлеринен алгоритмдик ой жүгүртүү 

көндүмдөрүн талап кылат. автоматтык машиналар, компьютерлер, 

эксперттик системалар, узак мөөнөттүү болжолдорду иштеп чыгуу 

жана пайдалануу - бул алгоритмдик негиздерди, билим жана 

моделдөөнү колдонуунун толук эмес тизмеси болуп саналат. 

Ошондуктан, кенже окуучулардын  алгоритмдик ой жүгүртүү 

көндүмдөрүн, жөнөкөй моделдерди жана алгоритмди куруу 

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу –  заманбап мектептин 

маанилүү милдеттеринин бири.  

Окуучуларга   алгоритмдик мүнөзүн түшүнө билүүнү үйрөтүү, 

аларга (тиричилик техникасын колдон уудагы, тамак-аш даярдоогу, 

көчөдөн өтүү алгоритмдери, ж.б.)   жеткиликтүү жана түшүнүктүү 

жөнөкөй алгоритмдерден башталат. Математиканын  баштапкы 

курсунда  алгоритмдер   иш -чараларды  аткаруу ырааттуулулугунда  

жана   эрежелер түрүндө берилген  

    Мисалы, көп орундуу сандарды эсептөө иштерин 

үйрөнүүдө, окуучулар  көп орундуу сандарды көбөйтүү, кошуу, 

кемитүү жана бөлүү эрежелерин,   үлүштөрдү  үйрөнүүдө  - 

үлүштөр салыштыруу эрежелерин колдонушат, ж.б. Программа 
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окуучуларга  билим берүүнүн бардык баскычт арында жогорку 

алгоритмдик даярдоону камсыз кылат.  

2. Көлөм жана аларды өлчөө. Көлөм, дагы башталгыч 

математика курсунун негизги түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. 

Балдарды  математикага окутуунун жүрүшүндө объектилерин жана 

бизди курчап турган өмүр кубулуштардын   касиеттери катары 

изилденген көлөмдөрдүн(узундук, масса, убакыт, аянт, көлөм, 

ж.б.),  ар бири тууралуу, ошондой эле көлөмдү өлчөө   ишке ашыруу 

ыктарын түшүнүк пайда кылуу   керек  

Программага  кирген көлөмдөр тууралуу ар бир түшүнүктүн, 

аларды ар кандай жолдор менен өлчөөнү калыптандыруу   өзүнүн 

өзгөчөлүктөрүнө ээ. Ошондой болсо да, башталгыч класстарда 

көлөмдөрдүн ар бирин изилдөөдө орун алчу төмөнкүдөй жалпы 

абалдарды,   жалпы кадамдарды бөлсө болот:  

  окуучулардын   бул көлөм  тууралуу элестөөлөр ү    (баланын 

жашоо  тажрыйбасы)  аныкталат жана такталат;  

  түрдүү бир өӊчөй көлөмдөр  салыштырылат (визуалдуу, 

сезүүнүн жардамы менен, ар кандай шарттуу ченемдер менен 

жана аларсыз түздөн -түз салыштыруу);  

  берилген көлөмдү өлчөө бирдиги  жана ченөө прибору м енен 

тааныштыруу ишке ашырылат;  

  ченөө көндүмдөрү жана ыктары калыптандырылат;  

  бир аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү 

кошуу, кемитүү  аткарылат (маселе чыгаруу менен);  

  көлөмдөрдү өлчөөнүн   жаңы бирдиктери менен тааныштыруу 

өткөрүлөт;  

  эки аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү 

кошуу, кемитүү  аткарылат (маселе чыгаруу менен);  
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  көлөмдөрдү абстрактуу санга көбөйтүү  жана бөлүү  

аткарылат. Көлөмдөрдү  окутууда  окуучулардын  ишин 

уюштурууда дагы  өзгөчөлүктөр бар.  

Демонстрациялык жана жеке көрсөтмө  каражаттары,    сабакта 

билим берүүнүн ар кандай түрлөрүн айкалыштыруу (жамааттык, 

топтук жана жеке)  маанилүү орунду ээлейт.  

Тандалып  алынган окутуу ыкмалары  ошондой эле маанилүү 

орунду ээлейт, алардын арасында практикалык  методдор жан а 

практикалык иштердин тобу өзгөчө  мааниге ээ. көйгөйлүү 

жагдайларды колдонуу дагы кеӊири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.  

Окуучулардын көлөмдөр  жөнүндө элестөөлөрүн 

калыптандыруу учурунда функционалдык түшүнүктөрдүн 

пропедевтикасы үчүн мүмкүнчүлүктөр  түзүлөт. Ф ункционалдык 

көз карандылык тууралуу түшүнүктөрдүн калыптандда негизги 

басым көлөмдөгү бир өзгөрүү башка тийиштүү сандын  көлөмүнүн  

өзгөрүүсүнө таасир этүүчү   мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып турат. 

Бул мамилелер, ар кандай жолдор менен көрсөтүлүшү мүмкүн: 

сүрөттөр, диаграммалар, формулалар, таблицалар, эрежелер  

3. Тексттик  маселелер. Математиканын баштапкы курсунда    

жөнөкөй (таяныч) маселелерге өзгөчө  орун берилет. Мындай 

маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү –  мындан дагы татаал маселелер  

менен иштөө үчүн   жасалган фундамент.  

Таяныч маселерди чечүүнүн жүрүшүндө окуучулар  

арифметикалык амалдардын, компоненттеринин ортосундагы 

мамиле жана иш -аракеттердин натыйжалары, көлөмдөрдү 

ортосундагы мамилелер, байланыштардын маанисин өздөштүрүшөт.  

Тексттик маселелер менен иштөө абдан маанилүү болуп 

саналат, ошол эле учурда математикалык билим берүүнүн 

окуучулар    үчүн абдан кыйын бөлүм  болуп саналат. Маселени  
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чечүү процесси көп этаптуу болуп саналат: ал оозеки текстти  

математика тилине которууну (математикалык моде л түзүү), 

математикалык чечилишти, математикалык анализди камтыйт. 

Маселелерди  аткаруу үчүн көп убакыт берилиши керек, 

математикалык моделдерди курууга,    маселерди аткарууда ар 

кандай жолдорду издөө  менен салыштыруу, ойлорун сабаттуу 

көрсөтүүгө   көӊүл   бурулушу керек  

Окуучулар тексттик маселелерди чечүүдө ар кандай ыкмалар 

менен тааныш болушу керек: арифметикалык, алгебралык, 

геометриялык, логикалык жана практикалык; ар бир ыкманын 

негизинде жаткан математикалык моделдердин ар кандай түрлөрү 

менен; ошондой эле тандалып алынган ыкманын чегинде чечүүнүн 

ар кандай жолдору менен.  

Тексттик маселелер окуучуларды өнүктүрүүгө жана тарбиялоо 

үчүн  бай материалдарды  берип турат.  

Тексттик маселелердин шарттарын кыскача жазуу -  

математиканын башталгыч курс  учурунд а колдонулган 

моделдердин мисалдары. математикалык моделдөө ыкмасына 

окуучуларга төмөнкүлөрдү   билүүгө мүмкүндүк берет: а) талдоо 

(маселени кабыл алууда  жана чечимдерди ишке ашыруу үчүн ар 

кандай жолдорун тандоо боюнча); б) маселенин объектилерин 

ортосундагы байланыштарды түзүү, ылайыктуу чечим схемасын 

куруу; с) баштапкы маселенин аткарылышын чечмелөө; г) даяр 

маселелерди жана башка моделдерди  даярдоо.  

4. Геометриянын  элементтери. Геометриялык  материалды 

изилдөө эки максатты ишке ашырууга кызмат кылат : геометриялык 

көлөмдөр (узундук, аянт, көлөм)  тааныштыруу  жана   

окуучулардын мейкиндик элестөөлөрүн калыптандыруу.  
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Ушуну менен катар эле, геометриялык материал менен иштөө 

маанилүү милдеттеринин бири  болуп арифметикалык факттарды 

кароодо көрсөтмө каражаты катары колдонуу болуп саналат. Андан 

тышкары, арифметика жана геометриянын ортосундагы 

байланышты түзүү окуучулардын математиканын    алгачкы 

этабында арифметикалык билимдерди, көндүмдөрдүн чөйрөсүн 

кеӊейтүүнү   болжолдойт.  

Геометриялык материалды изилдөө башталгыч мектепте 

окутуунун биринчи сабагынан баштап, бардык жылдарында 

окутулат.  

Геометриялык  материалдарды изилдөөнүн эки багыты каралат:  

 -геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн 

калыптандыруу;  

 -  геометриялык фигуралар  жана аларды өлчөө,  к уруу менен 

байланышкан кээ бир практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу.  

Геометриялык  материалды изилдөө окуу жылдарына 

бөлүштүрүлгөн программанын жана  аны айрым  кээ бир 

бөлүктөрүн  тиешелүү окуу аныкталган.  

Негизинен математика сабактарында материалдын  негизги 

бөлүгүн арифметикалык  материал түзүп, ал эми бир бөлүгүн  

геометриялык материал түзгөндөй   курулушу керек. Бул 

математика боюнча сабактар боюнча билим берүү ишин ар 

түрдүүлүгүнө жол берет ушул курактагы балдар үчүн өтө маанилүү 

болуп саналат, жана мындан тышкары, окутуунун натыйжалуулугун 

жогорулатат.    Программа окуучулардын    ар кандай геометриялык 

фигуралар   алардын касиеттери: чекит, линиялар  (ийри сызык, 

сынык сызык) алардын  ,  ар кандай түрлөрүн  жана анын 

элементтери, айлананын, тегеректин, ж.б.элестөөлөрүн   түзүүнү   

камсыз кылат.  
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Мугалим  балдарды геометриялык фигуралардын аттары жана 

алардын негизги касиеттерин өздөштүрүүсүнө   умтулушу   керек, 

ошондой эле чакмак кагазга аларды курулуш жүргүзүү  ыктарын     

калыптандырышы керек.  

Геометриялык фигуралардын изилдөө өзгөчөлүктөрүн  

белгилөөдө, алардын бардык касиеттери тиешелүү көнүгүүлөрдү 

аткаруу учурунда эксперимент аркылуу ачыларын  эстен 

чыгарбашыбыз керек.  

Геометриялык фигураларды жана алардын касиеттерин 

изилдөөдө окутуу   методдорун тандоо да маанилүү ролду   ойнойт. 

Практикалык  иш жана практикалык методдор да олуттуу орун 

ээлейт.  

Геометриялык  фигураларды  кагаздан, таякчалардан, чоподон 

жасоо жана аларды кесүү, моделдештирүү   ж.б. сыяктуу жумуштар  

системалуу өткөрүлүшү керек, бул учурда  фигуралардын маанилүү 

жана маанилүү эмес белгилерин айырмалоону балдарды окутууга 

маанилүү. Геометриялык  фигураларды салыштыруу жана карама -

каршылаштыруу методуна көп көңүл   бурулуу тийиш.  

Окуу  китебинде сунушталган көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда 

геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн  калыптандыруу  

болот,  ал көнүгүүлөрдү төмөнкүдөй мүнөздөсө болот:  

  геометриялык  фигуралар эсептөө объектиси   катары 

пайдаланылат;  

  фигуралардын классификациясына арналган көнүгүүлөр;  

  реалдуу объектилердин же  алардын бөлүктөрүнүн 

геометриялык формаларын  аныктоо;  

  геометриялык  фигураларды куруу үчүн;  

  өзүнчө  бөлүктөргө бөлүү     жана башка геометриялык  

фигуралардан аны түзүү;  



1433 
 

  геометриялык чиймелерди окуу жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  эсептөө  (башка жактардын узундугунун суммасы)  

Геометриялык    фигуралар жана алардын касиеттери  менен 

таныштыруу аларды курууга жөнөкөй тапшырмалар  дагы салым 

кошот. Аларды  жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө балдардын чийүү 

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу, тартуу куралдарды кант ип 

колдонууга окутуу  керек. Бул жерде  жазуу жана эсеп  

көндүмдөрүнө коюлуучу талаптардан  кем эмес талаптарды сунуш 

кылуу зарыл.  

5. Алгебранын элементтери.  Башталгыч мектеп үчүн 

математика курсунда,  алгебра менен байланышкан кээ бир 

түшүнүктөр калыптандырылат. Бул туюнтма, барабарсыздык,   

тендемелер  (сан жана сөз менен), жана формулалар. Бул 

түшүнүктөрдүн мааниси белгилүү бир негизде,   арифметикалык 

материалдарды изилдөө менен тыгыз байланышта ачылат.  

Окуучуларда  математикалык терминдерди жана белги лерди туура 

пайдаланууга ыктары алыптандырылат.  

6. Стохастиканын элементтери. Биздин жашоо стохастикалык 

мүнөздөгү  кубулуштардан турат. Ошондуктан, азыркы адам 

илимде, техникада жана экономикасында маанилүү ролду ойночу 

маалыматтарды талдоо жана ыктымалдуулук мыйзамдардын негизги 

ыкмалары жөнүндө түшүнүк болушу керек. Бул жагынан алып 

караганда, дисперсиялык, ыктымалдыктар теориясы жана 

математикалык статистика элементтери бул кубулуштардын жана 

алардын касиеттери статистикалык жаратылышы жөнүндө ой -бир 

запастарын топтоого мүмкүндүк берет, кайчылаш кесүү 

материалдык жана методикалык линияларын түрүндө мектептин 

математика курсуна киргизилет.  
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Негизги  стохастикалык элементтер  комбинатордук диаграмма 

теориясы, көрүү жана сыпаттуу статистикалык ыктымалдуулук 

теориясы жөнүндө алгачкы түшүнүктөр  катары көрсөтүлгөн эле, 

Аларды  изилдөө кенже окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрү 

комбинатордук, ыктымалдык түшүнүктөрдүн пайда болушу ( "көп", 

"аз", "мүмкүн", "мүмкүн эмес" жана башка), статистикалык 

маданиятын башаты  менен тыгыз байланыштуу болот.  

Ыктымалдык  маселелерди чечүү  үчүн негизди комбинатордук 

маселелер жаратат. Комбинатордук  маселелерди колдонуу, 

көйгөйлөрдү чечүү үчүн жаңы жол менен киргизүү, көйгөй 

тууралуу балдардын билимин кеңейтүү мүмкүн; Бул учурда б оюнча 

оптималдуу чечимдерди чыгарууга жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу; жаратуу иши элементтерин иштеп чыгат.  

Башталгыч мектепте сунушталган  комбинатордук маселелер, 

иш-аракет багытталган жана чыныгы окуяга негизделет. Бул   

кенже окуучулардын билим алуусунун  психологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө, алардын абстрактуу ойлонууга аз жөндөмүнө 

байланыштуу. Бул жагынан алганда, көнүгүүлөр системасы   иш 

объектилерин башкаруудан тартып акырындык менен өтүүнү 

камсыз кылуу сыяктуу бир жол менен курулган.  

Мындай билим берүү материалдын мазмуну предмет аралык 

байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт (мисалы, математика 

жана табият таануу сыяктуу), курстун прикладдык  багыт колдонуу 

үчүн мүмкүндүк берет,   заманбап математиканын  айлана -чөйрөнү 

таануудагы    ролун ачып, дүйнөгө көз карашты калыптандырат.  

бала кезинде ыктымалдуулук идеяларын түшүнбөсө, кийинки 

жашоодо   ал  ыктымалдык теориясынын бир топ жеңил эмес, ал 

жашоо  тажрыйбага карама -каршы келгендей көрүнөт, ал эми  жыл 

өткөн сайын жашоо тажрыйбасы   шартсыз статусун кабыл алат.   
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Ошондуктан,   стохастикалык маданиятты калыптандыруу 

балдардын туюп ыктымалдык жана комбинатордук жөндөмдөрүн 

өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат.  

7. Өзгөчө жана кызыктуу маселелер. Учурда, билим берүүнүн 

сапатын жогорулатуу максатында  мектепте окутуунун бардык 

этаптарында баланын инсандык чыгармачылык дараметин 

өнүктүрүү,   анын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө,  ар 

кандай, стандарттык эмес жагдайларда жана жаӊыны   ачуу 

учурунда эвристикалык методдорду колдонуу мүмкүндүгүн 

калыптандыруу  болуп калат.   

Математика -  тээ эзелтеден ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө, 

кыйынчылыктан арылууга, стандарттуу эмес милдеттерди чечүү 

жөндөмүнө чагылдыруу үчүн   курал, анын арсеналында  көп 

сандаган маселелер  бар.  

Кенже окуучулардын математикага кызыгуусун  жогорулатуу,   

алардын математикалык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, окуу 

процессинде   тамаша маселелрсиз,  математикалык трюктардын, 

сандык ребустар, математикалык фокустар, башкатырмалар, билим 

берүү оюндары, ыр, жомо -маселе, окуялар, табышмактарсыз   

мүмкүн  эмес ж.б.  

Математика  курсунда сунушталган мындай маселелерди чечүү 

биринчи класстан баштап,   окучуларга  аларды чечүүдө   

теориялык билимдерин пайдалана билүүгө үйрөтүү керек; туура 

логикалуу ой жүгүртүүнү жүзөгө ашырууну;   пикир иштеп 

чыгууну; жөнөкөй классификацияларды өткөрүү, мисалдарды жана 

каршылыктарды келтирүүнү үйрөтүү зарыл.  

  Программада предметтин  мазмунун куруу  «спираль» 

принциби боюнча түзүлгөн.   Көптөгөн математикалык түшүнүктөр 

жана ыкмалары  окуучулар  тарабынан дароо кабыл алын ышы 
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мүмкүн эмес. Аӊ сезимдүү маалымдоо үчүн узак жана татаал жолду 

өтүү керек. математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу процесси, 

өзүнүн өнүгүү  жолунда бир нече кадам баскычтарды, денгээлдерди 

өтүүгө тийиш.  

материалдын мазмунунун татаалдыгы,  материалды а ӊ-сезимдүү 

кабыл алууга окуучулардын даярдыгынын    жоктугу, аны окутууга  

убакыттын чоюлушуна  жана   линиялык   жолдон  кайтуу    

зарылчылыгына алып келет.  

Сабактын мазмунун "спирал" түрүндө түзүү  мектепти аяктоо 

убагына чейин көрсөтмө баяндоодон логика лык баяндоого, байкоо 

жана эсперименттен     акырындап,   так  формулаларга  жана 

далилдерге өтүү мүмкүнчүлүгүн берет.  

Материалды мындан ары да изилдөөдө, окуучунун 

жетишкендиктеринин өнүгүшүнө   жол   берилгендей кылып 

түзүлгөн, бирок окуучунун билгендери  жоко чыгарылбайт, бул 

окуучуну өздөштүрүүнүн мындан да бийик деӊгээлге которууга 

алып келет  

1-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 132 с)  

Жалпы түшүнүктөр.  

Заттардын  белгилери.  

Заттардын  касиеттери (белгилери): түс, көлөм, өлчөм, 

милдети, материалы, жалпы  аты.  

Объектилерди  белгиленген өзгөчөлүктөрү боюнча, көрсөтүлгөн 

касиеттери боюнча топторго бөлүү, заттарды  салыштыруу.  

Мамилелер.  

Заттардын топторун салыштыруу. Графалар жана алардын 

колдонулуштары. Бирдей эмес, бирдей эле, ошончо эле.  

Сандар  жана алар  менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

1ден 10го чейинки сандар.  
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1ден 9 чейинки сандар. Натуралдык  сан эсептөө жана көлөм 

бирдигинин  натыйжасы катары. "Бир орундуу сан" түшүнүгү 

реалдуу жана идеалдуу модели. Араб жана рим сандары.  

2ден  9га чейинки сандардын курамы. сандарды салыштыруу, 

сандардын ортосундагы мамилелерди жазуу. Сандык барабардык 

жана барабарсыздык.  Сандардын тизмеги. Мурунку  санга 1ди 

кошуу менен  кийинки санды алуу,  кемитүү аркылуу өткөн сандан 

1ди алууга даярдоо.   

Нөл. 10саны. 10 санынын курамы.  

  1ден 20га чейинки сандар..  

  1ден 20га чейинки сандардын оозеки жана жазуу жүзүндөгү 

нумерациясы. Ондук. 1ден 20га чейинки сандарды пайда кылуу 

жана ал сандардан аталышы. Сан моделдери.  

Сандарды  окуу жана жазуу. Ондуктардын  жана бирдиктердин 

разряды, аларды жазуудагы орундары.   

Сандарды  салыштыруу жана алардын кезектеши. Разряддык 

кошулуучулардын суммасы катары сан менен  таанышуу.  

Онго  чейинки сандарды   кошуу жана кемитүү.  

Заттардын топторун (кошуу) бүтүнгө  бириктирүү. Заттардын 

топторунан (бөлүктөрүнүн) бир бүтүндөн алуу (кемитүү).  Бүтүн  

жана анын бөлүгү  түшүнүктөрдүн негизинде кемитүү менен 

кошуунун    ортосундагы байланыш  көрсөтүүнүн  негизинде.  

Бүтүн  жана анын бөлүктүн карым -катышы.  

Онго  чейинки сандарды   кошуу жана кемитүү.   Кошуу  жана 

кемитүүнүн компоненттери. Компоненттин   өзгөрүүсүнө ылайык, 

кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу  жана кемитүү 

амалдарынын  ортосундагы мамилелери.  

Кошуунун  которуу касиети.    Кошуу  жана кемитүүнүн ыкмалары.  
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Бир орундуу сандарды кошуунун  жадыбалы. Кемитүүнүн  

жадыбалы.  "… га   азайтуу", ".. .га чоӊ", "  . . .га аз", " . . . .га көп ", 

түшүнүктөрү.  

20  чейинки сандарды кошуу жана   кемитүү.  

Разряддан  өтүү менен бирге, бир орундуу сан кошуу жана кемитүү 

алгоритмдери.  20га чейинки сандарды кош уу жана кемитүүнүн  

жадыбал учурлары. (11ден 19га чейинки сандардын  курамы)  

 Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

Көлөмдөр: узундук, салмак, көлөм  жана  аларды өлчөө. 

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.  

Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: сантиметр, дециметр, килограмм, 

литр. Аталган  сандарды кошуу, кемитүү жана салыштыруу.  

Узундуктун   бирдиктеринин(1 см, 1 дм)  ондук системасынын  

жана эки орундуу сандардын    ондук системасынын аналогиясы.  

Тексттик маселелер.  

Маселе анын структурасы. Жөнөкөй жана татаал тексттик 

маселелер:  

  кошуу жана кемитүүнүн   маанисин ачкан;  

  "… га   азайтуу", ".. .га чоӊ", "  . . .га аз", " . . . .га көп ", 

түшүнүктөрүн   колдонгон маселелер;  

  түрдүү салыштыруу боюнча маселелер .  

Геометриянын   элементтери.  

Мейкиндик  жана түздүктө багыт алуу, "жогор ку", "төмөнкү", 

"жогору", "төмөнкү", "арасында", "сол", "туура", "орто" ж.б.  

Чекит.  Сызыктар: түз, ачык ийри, жабык ийри. Кесинди.   Бурчтар:  

түз жана кыйыр түрдө. Көп бурчтуктар: үч бурчтук, төрт бурчтук, 

тик бурчтук, квадрат. Айлана, овал. Жөнөкөй түз дүк  моделдери.  

Геометриялык  фигуралардын классификациясынын ар кандай 

түрлөрү.  
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Сынган сызыктын узундугу эсептөө, анын звенлорунун узундугунун 

суммасы катары.  

  Тик бурчтуктун жана квадраттын жактарынын суммасын  

«периметр» түшүнүгүсүз эсептөө.  

Алгебранын  элементтери.  

Барабардык  жана барабарсыздыктар,   "=", ">"; "<". Белгилери.  

Сандык туюнтмалар. Туюнтмаларды  окуу,   маанилерин таап, 

жазуу. Эки  же андан көп амалды камтыган амалды   аткаруу 

тартиби.     а + 5, а+ 6; а –  5жана  а - 6 түрүндө туюнтмалардын 

маанисин салыштыруу . Барабардык  жана барабарсыздык.  

  а ± х = б; х - а = б. сыяктуу теӊдемелер.  

Стохастиканын элементтери.  

Таблицалар. Саптар  менен   мамычалар. Графалар жөнүндө 

баштапкы түшүнүктөр. Бир маанилик тиешелүүлүктөр жөнүндө 

түшүнүк.  

Заттарды  жайгаштыруу жана тандоо (алмаштыруу) үчүн маселелер.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

Сандык табышмактар, арифметикалык ребустар. Фигураларды  

кесүү жана түзүү боюнча маселелер. Таякчалар менен маселелер.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

2-класс  (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

сандар жана алар  менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

  1ден 100гө чейинки сандар..  

Ондук. Ондуктар менен саноо.  Эки   орундуу сандарды атоо жана 

пайда кылуу. Эки  орундуу сан моделдери. Сандарды  окуу жана 

жазуу. Эки  орундуу сандарды салыштыруу жана алардын тизмеси.   

Разряддык кошулуучулардын суммасы катары эки орундуу 

сандардын көрсөтүү.  
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Эки  орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү номурлоо. 

Ондуктардын  жана бирдиктердин разряддары, аларды жазуудагы 

сандык орду.  

Сандарды  кошуу  жана кемитүү.  

 Кошуу  жана кемитүү амалдары. Кошуу    жана кемитүү 

амалдарынын ортосундагы   мамилелер.  

 Түз  жана тескери амалдар.  

Компоненттин   өзгөрүүсүнө ылайык, кошуу жана кемитүү 

жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу  жана кемитүү амалдарынын 

касиеттери. Рационалдуу   эсептөөлөрдүн методикасы.  

Нөлгө    аяктаган эки орундуу сандарды  кошуу  жана кемитүү.  

100 чейинки сандарды  оозеки жана жазуу жүзүндөгү кошуу жана 

кемитүүнүн  ыкмалары.  

  Кошуу  жана кемитүүнүн    алгоритмдери.  

Сандарды  көбөйтүү жана бөлүү.  

Бир  нече  окшош кошулуучулардын суммасын табуу, санды бир 

нече  окшош кошулуучулардын суммасы катары элестетүү.  

Көбөйтүү амалы.   Көбөйтүүнүн алмаштыруу касиети.   

 Бөлүү амалы. Көбөйтүү  жана бөлүү амалдарынын байланышы. Бир 

орундуу сандардын көбөйтүү жана бөлүү жадыбалы.  

0гө жана 1ге көбөйтүү жана бөлүү  учурлары. Нөлдүн  

бөлүнбөгөндүгү. "… эсе   азайтуу", ".. .эсеге чоӊ", "  . . .эсеге аз", " 

. . . .эсеге көп " түшүнүктөрү.     10го көбөйтүү жана бөлүү. 

Сызыктуу  жана бутактуу алгоритмдер.   оозеки   жана блок  

схемаларды колдонуу менен алгоритмдерди берүү.  

Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

Узундук.   .  узундукту өлчөө бирдиги.  узундукту өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы катыш.  
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Аталган сандарды белгиленген  бирдиктерге  (майдалоо жана 

өзгөртүп  кайра түзүү) айлантуу.  

Аталган  сандарды  салыштыруу, кошуу жана кемитүү. Абстрактуу  

санды аталган санга көбөйтүү жана   бөлүү.  

Көп бурчтуктун периметри. Көп бурчтуктун жана квадраттын 

периметринин формулалары. Фигуранын аянтын көрсөтүү жана аны 

өлчөө. Көп бурчтуктун жана квадраттын аянты. Аянттын 

бирдиктери: см² ,  дм².  

Товардын баасы, саны жана  наркы.  

Убакыт. Убакыт  бирдиги -   саат.  

Тексттик маселелер.   Жөнөкөй жана татаал тексттик маселелер:  

кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүнүн   мааниси;  

"… эсе   азайтуу", ".. .эсеге чоӊ", "  . . .эсеге аз", " . . . .эсеге көп "  

түрдүү жана бир нече салыштыруу;  

тике жана кайтарым катыш.  

Маселелерди моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер.  

Геометриянын элементтери.  

Түздүк. Жалпак жана   көлөмдүү фигуралар. Геометриялык  

фигураларды  белгилөө.  

Тик  жана тик эмес бурчтар.  

Бөлүктөрдөн  жалпак фигураларды түзүү. Жалпак фигураларды  

бөлүктөргө  бөлүү.    

 Айлана. Тегерек.  Циркуль  менен кесилген чөйрөсү менен 

тегеректерди чийүү. айлананын радиусу.  

Алгебранын  элементтери.  

Өзгөрмө.   Өзгөрмө туюнтмалар. жана a± 5; 4 - a;  a 2;    a ∙  4;  6: a 

туюнтмаларынын  маанилерин табуу жана өзгөрмөнүн сандык 

маанилерин эске алуу. Туюнтмалардын  маанилерин салыштыруу: 

a*2 жана a*3. a:3    a:2. 
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Амалдардын ырааттуулугун көрсөтүү үчүн кашааны колдонуу. 

кашаалары менен же  кашааларсыз  эки  же андан көп амалдарды 

аткаруу. ± х = б; х - а = б; жана - х = б; а: х = б; х:  а = б. 

тендемелерин чыгаруу  

Стохастиканын элементтери.  

Таблицаларды  жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук 

маселелерди чыгаруу. Көрсөтүлгөн  маалыматтарды окуу.  

Маалыматтарды  чогултуу жана топтоо жөнүндө алгачкы түшүнүк. 

Таблицадагы текстте камтылган маалыматтарды жазуу.  

  Эксперименттер  жөнүндө түшүнүк. "Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", 

"мүмкүн эмес", "кокустан" түшүнүгү.  

Кызыктуу жана өзгөчө  маселелер.  

  Логикалык маселелер. Арифметикалык  лабиринттер. Магикалык 

фигуралар, математикалык фокустар.  Фигураларды кесүү жана 

түзүү. Таякчалар менен  маселелер. Ийри.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

3-класс. (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

  Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

1ден  1000ге чейинки сандар.  

Жүз. Жүздүктөр менен саноо.    Миӊ. Үч орундуу сандар. 

Жүздүктөр, ондуктар, бирдиктер.  Разряддык кошулуучулар.  үч 

орундуу сандарды жазуу жана окуу.  Сандардын тизмектери. 

Сандарды  салыштыруу.  

Бөлчөк сандар.  

Үлүштөр. Үлүштөрдү салыштыруу, сандын  үлүшүн таап, 

бөлчөктөрдү салыштыруу. Сандын  үлүшүн табуу.  

Сандарды  кошуу жана   кемитүү.  
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  1000ге чейинки сандарды кошуу жана   кемитүү. 100гө чейинки 

сандарды оозеки кошуу жана   кемитүү. Үч орундуу сандарды 

кошуу жана   кемитүү жазуу ыкмалары  .   

100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.  

100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү  амалдары.  суммага 

карата  көбөйтүү жана бөлүүнүн  бөлүштүрүү касиети.   

эсептөөлөрү тартипке келтирүү үчүн көбөйтүү  жана бөлүү касиетин 

колдонуу. Жадыбалдан тышкары көбөйтүү жана бөлүү. Калдык  

менен бөлүү. Калдык  менен бөлүүнү текшерүү. Компоненттин  

өзгөрүүсүнө жараша көбөйтүү жана бөлүүнүн жыйынтыгын 

өзгөртүү.  1000ге чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.  100гө  

чейинки сандарды оозеки көбөйтүү жана бөлүү.  100гө көбөйтүү 

жана бөлүү.  3 орундуу сандарды 1 орундуу сандарга   көбөйтүүнүн  

жазуу ыкмалары.   Көбөйтүүнү мамычага жазуу.   3 орундуу 

сандарды 1 орундуу сандарга   бөлүүнүн  жазуу ыкмалары жазуу. 

Бөлүү  "аймагын" жаздыруу  

Көлөмдөр  жана аларды өлчөө.  

Көлөм.  Көлөм бирдиктери 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Көлөмдү ченөө 

бирдиктеринин ортосундагы катышы. Тик бурчтуу 

параллелепипеддин (куб) көлөмүн табуунун формулалары.  

Убакыт. Убакыт  бирдиктери: секунда, мүнөт, саат, су тка, жума, ай, 

жыл. Убакыт  бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Календарь  

Узундук. Узундук бирдиктери: 1 мм жана 1 км.   Узундукту  өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы катыш.  

Салмагы. Салмакты   өлчөө бирдиги: центнер. массанын 

бирдиктеринин ортосундагы катыш.  

Аралык, ылдамдык. Ылдамдык, убакыт, аралык маанилеринин 

ортосундагы байланыш.  

Тексттик маселелер.  
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  Жөнөкөй  жана татаал тексттик маселелерди чыгаруу.  

Тексттик маселелерде көлөм   жана аларды өлчөө   менен   

чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы. Кыймыл боюнча 

жөнөкөй маселелерди чыгаруу. Маселелерди моделдөө.  

Башка абалдар менен байланышкан маселелер.  

Геометриянын  элементтери.  

Куб,  тик бурчтуу параллелепипед. Алардын элементтери.   

Көлөмдүү   фигуралар  түздүктө.  

Үч   бурчтуктун түрлөрү: тик  бурчтуу, курч бурчтуу,  капталдуу, 

теӊ жактуу, ар кандай жактуу.  

 Фигуралардын  түздүктө абалын өзгөртүшү.  

Алгебранын  элементтери.  

Эки  өзгөрмөлүү туюнтмалар.    а ± b;  а ∙  b;  а : b .  туюнтмалардын 

маанисин табуу;  

Бир  өзгөрмөлүү барабарсыздыктар.   Барабарсыздыктарды  тандоо   

менен өзгөрмө чыгаруу: а ± х <б; жана ± х> б.  

Тендемелерди  чыгаруу: х ± а = с ± b;  а − х = с ± b ;  х ± a = с ∙  b;  а − 

х = с :  b ;  х :  а = с ± b;  а ∙  х = с ± b ;  а :  х = с ∙  b Түз  пропорция. 

Тескери пропорция.  

Тексттик  маселелерди чечүүдө барабарсыздыктарды пайдалануу.  

Стохастиканын элементтери.  

Таблицаларды  жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук 

маселелерди чыгаруу. .  ыкмаларды сорттоо буйрук берди. тандоо 

дарагы. Тандоо  дарагы.  

Кокус  эксперименттер. кокус эксперименттин  жыйынтыгын жазуу. 

кокустук эксперименттердин бир катар иш -чаранын жыштыгы 

жөнүндө түшүнүк.  

"Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", "мүмкүн", "кокустук" түшүнүгү.  
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 Статистикалык  маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу 

боюнча баштапкы түшүнүк.  

Сызыктуу жана мамычалуу диаграммалар, таблицалар, графалар  

менен көрсөтүлгөн маалыматты окуу. Таблицада  камтылган 

маалымат  боюнча жөнөкөй сызыктуу диаграммаларды куруу.  

Тегерек диаграммалар.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

Уникурстук  ийри.  

Логикалык маселелер. Логикалык маселелерди таблица жана 

графалардын жардамы менен куруу. Көптүк,   

көптүктөрдүн  элементтери, көптүктөрдүн  кесилиши, көптүктөрдүн  

топтому.  

Кыйын абалдар: өткөрүүгө  маселелер.  

Дирихленин принциби боюнча маселелер.  

Акыркы  кайталоо.  

  Жогору.  

4-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)  

  Сандар  жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.  

Бөлчөк сандар.  

 Бөлчөк. Бөлчөктөрдү  салыштыруу. Сандын   бир бөлүгүн табуу.   

Санды бир бөлүгү  боюнча  табуу.  

Сандын   бир бөлүгү башка бир сан болуп саналат.  

Бирдей  бөлүмдөрү бар   бөлчөктөрдү кошуу. Бирдей  бөлүмдөрү 

бар   бөлчөктөрдү  кемитүү.  

 1ден  1000000го чейинки сандар.  

1ден  1000000го чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер 

жана миӊдиктер класстары.  I ,  II ,  III  разряддары бирдиктер жана 

миӊдиктер класстарында. Разряддык кошулуучулардын  суммасы 

катары санды элестетүү. Сандарды  салыштыруу.  
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1ден  1000000000 чейинки сандар.  

Көп  орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндө номерлөө.  

Сандык нур. Сандык  нурдагы кыймыл. Берилген  координаттар  

менен сандык нурда жайгаштыруу, берилген чекиттер менен 

координаттарын аныктоо.  

Көлөмдөрдүн так жана  болжолдуу маанилери. Сандарды  

тегеректөө, тегеректөөнү иш жүзүндө колдонуу.  

Сандарды  кошуу жана   кемитүү.  

  1ден 1000000  чейинки сандарды кошуу жана   кемитүү амалдары.  

Рационалдуу эсептөөнүн ыкмалары.  

  Көбөйтүү жана бөлүү.  

10го, 100гө, 1000ге   сандарды көбөйтүү жана бөлүү  амалдары. 

Нөлгө аяктоочу сандарды  көбөйтүү жана бөлүү.   100гө  чейинки 

сандардын ичиндеги амалдарда бир орундуу  сандарга  оозеки 

көбөйтүү жана бөлүү.  Бир  орундуу  сандарга  жазуу түрүндө 

көбөйтүү жана бөлүү.  Эки жана үч   орундуу  сандарга    көбөйтүү 

жана бөлүү.   

 Көлөмдөр  жана аларды өлчөө  

Аянтты баалоо. Аянтты   болжолдуу  эсептөө. Курама  

фигуралардын  аянттары. Аянттын жаӊы бирдиктери: мм² , км²,  

гектар, ар (сотка). Тик  үч бурчтуктун аянты.  

Эмгек, эмгектин  түшүмдүүлүгү, иш убактысы.  

Көлөмдөр  жана   топтордун ортосундагы көз карандылык: 

ылдамдык, убакыт, аралык; баасы, сом менен саны, наркы; эмгек, 

эмгектин  түшүмдүүлүгү, иш убактысы, жумуш. Бул мамилелерди 

билдирген формулалар.  

Тексттик маселелер.  



1447 
 

  Сандык  нур менен бир убакыттагы  кыймыл. Берилген  

координаттар  менен сандык нурда жайгаштыруу, берилген 

чекиттер менен координаттарын аныктоо.  

Геометриянын  элементтери.  

Көлөмдүү   фигуралардын  түздүктө  өзгөрүшү. Куб,    

параллелепипедден түзүлгөн көлөмдүү   фигуралар.   

   Алгебранын  элементтери.  

Алты амалга чейинки сандык  туюнтмалардын (кашаа менен, 

кашаасыз) маанисин табуу.     Барабарсыздыктарды колдонуу менен 

тексттик маселерди чыгаруу.     

Стохастиканын элементтери.  

Курчап турган айлана жөнүндө статистикалык  маалыматтарды 

чогултуу жана иштеп чыгуу.  Коомдук ойду суроо статистикалык 

маалыматты чогултуунун жана иштеп чыгуунун каражаты катары. 

Болжолдуу кокустук окуя тууралуу түшүнүк. Стохастикалык  

оюндар.  Калыс  жана калыс эмес оюндар.    Бир  нече сандардын 

орточо арифметикалык түшүнүгүн табууга маселелер.  

Тегерек диаграммалар. Тегерек диаграммалардагы камтылган 

маселелерди окуу.  

Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.  

 Дирихленин принциби.  

Математикалык оюндар.  

Акыркы  кайталоо.  

  Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Адам жана жаратылыш  

   Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн  

табигый объекттер жана  буюмдар. Жансыз жана жандуу 
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жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.     

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, 

суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй 

практикалык иштер. Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге 

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык 

булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы 

түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана 

план. Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста 

жана картада жайгашуусу.  

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 

шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн 

жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  



1449 
 

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан , деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү .  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө. Козу -

карындар: жегенге жараган  жана уулуу. Козу карындарды чогултуу 

эрежелери. Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. 

Жаныбарлардын жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, 

жылуулук, азык-түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда 
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жашоочулардын, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар 

жана алардын айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын 

тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы 

жана үй жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда 

жаныбарлардын ролу. Жапайы  жаныбарларды коргоо, аларга аяр 

мамиле, үй жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, 

алардын аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача 

сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык-түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 



1451 
 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  

Коом- жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири менен 

биргелешкен иш-чаралар менен орток  бир максат менен тыгыз 

байланышта болгон адамдардын чогулушу катары. Кыргыз 

коомунун негизи катары рухий, адеп -ахлактык жана маданий 

баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,     маданияттын  жаратуучу жана 

алып жүрүүчүсү.  коомдун жана анын мүчөлөрүнүн а р биринин 

маданиятын өнүктүрүү. Башка  адамдар менен   мамилелер. Кыргыз 

Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук топтордун 

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара 

жардам, башкалардын пикирлерин угуу  жөндөмү. Адамдын жан 

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .  

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук  -  ар бир адамдын милдети. 
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Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; дост ук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  
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Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер  ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук 

жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучусунун   күн 

тартиби,    эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене 

тарбия,  таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн 

шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке 

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.  Жеӊил  жаракатта, 

үшүк алганда, күйүп кетүүдө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  

мектепке чейинки жол, жолдо  коопсуз жүрүм -турум эрежелери. 

Жылдын  ар кайсы мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз 

жүрүм-турум эрежелери. Өрт  коопсуздугунун  эрежелери, газ, 

электр энергиясын, сууну колдонуунун негизги эрежелери. 

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана   коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар 

бир адамдын моралдык парзы.  

Көркөм искусство жана тифлографика  

Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары.   

Көрүүсү  бузулган     окуучуга тифлографиканын максаты жана 

мааниси.  

Рельефтүү  сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш   үчүн 

мааниси.   Көрүүсү  бузулган     окуучу  үчүн чийме аппараттар 

(Н.А.Семевского, Н.В.Клушиной,    «Школьник»  ж.б. приборлор.). 
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Куралдар жана чийүү үчүн приборлор. Рельефтүү сүрөттөрдү 

жүргүзүү үчүн инструменттерин колдонуу эрежелери жана 

ыкмалары. Аспаптар    менен иштөөнүн коопсуздук чаралары. 

Прибордо багыт алуу.  Куралдар  жана түзүлүштөрдүн жардамы 

менен эки же төрт бирдей бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, 

линияларды чийүү ыкмалары. Сүрөт  тартуу ыкмалары.    кагазда, 

пластикалык массада, тасмада иштөө   техникасы. Рельефтүү 

сүрөттөрдү окуу.  

Сүрөттөрдү окууда  мейкиндикте багыт алуунун  башталгыч 

түшүнүктөрү (сол-оӊ, жогорку төмөнкү, ортоңку) менен 

таныштыруу.   сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кы ска, 

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм  түшүнүгү. 

Заттарды түзүлүшү, өлчөмү, көлөмү, мейкиндиктеги   абалы  

боюнча  салыштыруу,   рельефтүү сүрөтү менен   байланыштыруу.  

Формасы жөнөкөй геометриялык эталондорго жакын 

буюмдарды    окуу. Геометриялык формалардын   айкалышын 

камтыган буюмдарды окуу. Татаал  формадагы буюмдарды окуу. Ар 

кандай татаалдык деӊгээлдеги сүрөттөрдү тартуу ыкмалары. 

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.   

Даяр  формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды 

аткаруу.   айкелчилик  көндүмдөрүн өздөштүрүү.   Пластилинден  

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.  

Натурадан тартуу.  

Сызыктардын  ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,  

тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу 

буюмдун формасын  өткөрүү. Контур түшүнүгү.  Контур 

түшүнүктөрдү калыптандыруу. (Приборлор:  Н.В.Клушинанын, 

«Школьник», «Графика»). Кесиндини  бирдей бөлүктөргө 
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бөлүштүрүү. Тик  бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын 

катышы.  

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Предметтик  дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен   

мейкиндикте  аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи. 

Окшоштуктар жана  ортосундагы айырмачылык. Мүнөздүү  

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый  формалар.  

Формасы  көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде  

болгон буюмдарды натурасынан тартуу.  Трафареттерди  колдонуу, 

даяр элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. 

Предметтин сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен 

салыштыруу.  

Формасы  көлөмдүү  геометриялык (оюнчук)  негизде  болгон 

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар  бир элементтин обочолонтуу 

жана белгилөө.  

Кубиктерден куруу, трафареттерди  колдонуу, даяр 

элементтерден аппликацияларды жасоо,  ийлеп -чаптоо. Предметтин 

сүрөтү   жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу.  Өсүмдүк 

формаларын  натурасынан тартуу.  

  Изилдөө алгоритмдери. Структурасынын анализи, 

салыштыруу.  Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү   жана 

рельефтүү тартылышы менен окуу.   Аппликацияларды  жасоо,  

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.  

Жаныбарлардын  сүрөтүн натурасынан тартуу. 

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.   

Түзүлүшүнүн анализи, салыштыруу. Мүнөздүү белгилери.  

Буюмдун  рельефтүү тартылышын     окуу жана  натурасы менен 
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байланыштыруу. Аппликацияларды  жасоо,  ийлеп -чаптоо, буюмдун 

рельефтүү сүрөтүн тартуу.  Декоративдик  сүрөт. Оюм -чийимдер, 

анын дайындалышы,   жана  турмушта пайдалануу жөнүндө 

түшүнүк.  

Оюнун тийип сезүү   аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун  

анализи. Жасалгалоо  түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек, 

ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.  Көркөм  өнөр жана кол 

өнөрчүлүктө   ыргактын ролу.  

  Жөнөкөй  оюну  сапта  даяр формалардан аткаруу.   Өсүмдүк 

оюларын  трафаретти    колдонуу аркылуу жабык үлгү 

жасалгаларын аткаруу.  

Пластикалык  материалдардан  ар кандай темаларга  

изилденген оюулардан  жасалгаларды аткаруу.    Декоративдик - 

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалануу.  

Темага  сүрөт  тартуу. Сюжет  жөнүндө түшүнүк. Сюжеттик  

кырдаалдарды  моделдерден, оюнчук тардан түзүү.  

Аппликация жөнүндө түшүнүк. Даяр  формалардан 

аппликацияларды   аткаруу.  

 Мурун изилденген жөнөкөй буюмдардын   рельефтүү сүрөтүн 

тартуу. Трафареттерди  жана калыптарды колдонуу.  

Байкоолордун  негизинде  темаларга сүрөт  тартуу.   Нерселер  

жөнүндөгү   элестөөлөрдү конкреттештирүү,   рельефтүү   жана 

табигый көрсөтмө куралдарды   пайдалануу.  

Эркин темага сүрөт тартуу.   Сүрөт жана натураны 

салыштыруу. Искусство чыгармаларын  жеткиликтүү тийип сезүү  

аркылуу кабылдоо,   көркөм сүрөт өнөрү боюнча  түшүнүү 

(живопись, графика).  Көркөм  сүрөт өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү: 

сүрөтчү жана көрүүчү. Искусствонун көркөм өзөгү: көркөм образ,  

анын шарттуулугу, бирдиктин  жалпы берилиш  жолу. жаратылыш, 
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адам жана коомду  алардын ортосундагы мамилелерди пластикалык 

көркөм  искусство аркылуу чагылдыруу.   Адам, чыныгы жашоодо 

жаратылыш дүйнөсү: адамдын, жаратылыштын элеси, көркөм 

мүнөзү.  

" Иллюстрация" түшүнүгү менен таныштыруу.  

Рельефтин  ар кандай түрлөрү менен таныштыруу:   контурдук, 

апликациялык, чегилиш.  

Скульптура, айкел түрлөрү. Майда  пластика. Скульптура 

материалдары жана образ түзүүдө алардын ролу. Айкелдин көркөм 

образын  түзүү үчүн пластикалык материалдар менен иштөөнүн  

башталгыч ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, 

форманы чоюу).  Көлөм - айкелдин негизги тили. Скульптуранын  

башкы темалары. Айкел  каражаттары  менен көрсөтүлгөн адам 

жана жаныбарлардын сулуулугу.   жаныбарлар менен 

канаттууларды барельефтик жана горельефтик чагылдыруу  менен 

таныштыруу. Жазуучулардын  скульптуралык портреттери  ме нен 

таныштыруу.  

Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар 

кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.).  Көркөм    образын  

түзүү үчүн ар кандай  материалдар менен иштөөнүн  башталгыч 

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы ч оюу, 

кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).  

Көркөм  долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн 

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик- прикладдык ишмердик  көркөм иш катары. 

Көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүк. жасалга -колдонмо көркөм өнөр 

жана келип чыгышы жана адам турмушундагы орду. Элдик  

маданияттын синтетикалык табият түшүнүгү (үй жасалгалоо, 
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турмуш-тиричилик буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечелери, 

музыка, обондуу ырлар)  

Көркөм  сүрөт, жомоктор, ырларда чагылдырылган  эркек -аял 

сулуулугу жөнүндө адамдардын түшүнүктөрү.  

Элдик  маданият жана көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүктө 

жомок образдары.  Элдик  көркөм жана кол өнөрчүлөрдүн иштери 

менен таанышуу.  

Музыка  

Предметтик  талаптар бул предметти окуу үчүн мүнөздүү 

болгон тажрыйбасын жаңы билим алуу  ишине,  объекттин 

өнүгүүсүн изилдөөгө, анын өзгөрүшүн жана колдонууну, ошондой 

эле дүйнөнүн заманбап илимий сүрөтүн, негизги илимий 

билимдердин системасынын негизги элементтерин изилдөөнү 

камтыйт.  

1. Адамдын  руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө, адам 

турмушунда музыканын ролу тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү 

калыптандыруу.  

адамдын рухий өнүгүүсүнө музыканын мааниси жана ролу 

алгачкы түшүнүктөрдү   түзүү үчүн биринчи жалпы дабыш агымдан 

музыкалык үндөрдү   угууга   балдарды  үйрөтүү керек.  

Ошондуктан 1-класста окуучулардын музыкалык өнүктүрүү боюнча 

жана о.э.  бардык кийинки класстарда улантылуучу, негизги тема   

"кантип музыка уга алабыз?",  Бул окуучуларга музыка, анын 

каймана табияты, музыкада сезимдерди  ишке ашыруу жагынан, 

адам табиятына, жаратылышка болгон мамилеси ыкмаларын 

түшүнүк берүүгө мүмкүндүк берет.  

"Ички Музыка" деген бөлүм, окуучуларды   атайын   рухий 

дүйнөсүн  топтоо максатында иштелип чыккан: бешик ырларын  

угуп (1- класс музыка таануунун жана жашоонун башталышы), 
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инструменталдык жана үн чыгармаларды, элдик жана 

композитордук обондорду уктуруу  (2 -класс), улуу мелодиялык 

тилде популярдуу ырларды (3 жана 4 -класстар) угуп  окуучулардын 

өз алдынча чыккан сезимдерин салыштырып,   музыканын таасири 

жөнүндө ой жүгүртүшөт.  

2. Музыкалык маданияттын калыптанышы, Кыргыз 

Республикасынын  материалдык -музыкалык маданиятынын 

негизинде  өнүктүрүү.  

3. Музыкага    көркөм табит жана кызыгууну өнүктүрүү.  

Д.Б. Кобалевскийдин принцибинин борбордук абалын кенже 

мектеп жашындагы окуучулардын олуттуу музыканын жогорку 

үлгүсүнүн жеткиликтүүлүк олуттуу негиздерин иштеп чыгуу,    

жана бул үлгүлөр боюнча тарбиялоо  үчүн , дүйнөлүк рухий 

мектептерге, классикалык музыкага шилтеме берүү менен 

байланыштуу.  музыка өнөрүнүн даамы жана пайыздык негизи н 

берген   музыка катары И.С.Бах, В.А. Моцарт, Э.Григ, Ф. Шопен, 

П. И. Чайковский,  М.П. Мусоргский, М.И. Глинка, С.В. 

Рахманинов, А.И. Хачатурян, Д.Б. Кабалевский, А. Малдыбаев, С. 

Фере жана дүйнөлүк музыкалык маданиятка маанилүү элес 

калтырган башка композиторлор.  

4. Музыканы кабыл алуу, музыкага өз мамилесин билдирүүгө 

жөндөмдүүлүгү.  

 

Музыканы көркөм искусствонун тирүү образы катары кабыл 

алуу, жашоо турмуш менен тыгыз байланышта экендигин 

көрсөтүүчү бөлүм "Музыка угуу",  өзүнчө бөлүм гана эмес, 

ишмердүүлүктүн   негизги түрү  болуп, хор ырдоо, импровизация, 

жана музыка жөнүндө ойлордо көрсөтүлөт.  Угуу  маданияты - 

музыканы кабыл алуу   жана ага карата өз мамилесин билдирүүгө 
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жөндөмдүүлүгү; чеберчилик катары музыканын негизги 

мыйзамдарын жана түшүнүктөрдү билүү.    (кабыл алуунун таянычы 

болгон жалпыланган билим дер) - композитор, аткаруучу, угуучу, 

музыкалык тилдин көркөм каражаттары, обондуу ырлар, бийлер, 

марштар, интонация, музыканы өнүктүрүүчү жана куруучу жана 

көркөм каражаттар. Бул сызыктар   класстан  класска предметтин 

мазмунунда   музыкалык амалкөйлүк жана ырааттуулук 

чеберчилигинде   олуттуу түшүнүктөрдү жана алардын кызыгуусун 

пайда кылып келет. музыка мазмунун түшүнүү үчүн усулдук 

"ачкычы" чыгармачылыгы жана күнүмдүк ара маселеси болуп 

саналат. Башка   маселелер менен бирге, практикалык 

тапшырмаларды ("музыкалык лаборатория") окуучулар менен 

кадимки көркөм искусствону ачып, өз алдынча музыканы 

изилдешет.  

5. Музыкалык  образдарды театралдык жана музыкалык -

пластикалык чыгармаларды образдарды жаратуу үчүн , 

импровизацияда, вокалдык жана хордук аткарууда колдонуу.  

"Музыкага образдык- оюн  аркылуу  киргизүү жөнүндө" 

принципке таянуу менен балдардын кайра, ойдон чыгарылган ишин, 

кыялын талап кылган жагдайларды түзө алат. Ошондуктан, 

программада  импровизациянын негизиндеги оюндар, 

сахналаштыруулар,  сюжет (жомок, окуя, Манас жөнүндө 

айтуулар), музыкалык аспаптарды колдонуп, музыка жана текст 

биримдигинде  өнүгөт.  

Оюн сабактагы  ишмердүүлүк катары байыркы элдик 

чыгармачылыкта -  болгон сезими жана мааниси менен толтурулган: 

Ыр ырдоо - демек аны ойноо.  

Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн   

Инсандык  натыйжалары өнүгүү менен өзүн -өзү өнүктүрүү, 
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окутуунун жана билим, окуу ишмердүүлүгүнө кызыгуу үчүн 

маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,  көйгөйлөрдү чечүүдө 

жаңы мазмунуна жана методдоруна кызыгуу менен кабыл алуу 

ыктарын калыптандырууну;жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү 

алуу, натыйжаларга жетишүүгө түрткү түзүү;  коомдук иш 

билгилигин жана жеке сапаттарын чагылдырган,  жалпы жарандык 

бирдейликтин негиздерин калыптанышын чагылдырат.  

 

1. Искусство  чыгармачылыгына    сезимтал мамилени иштеп 

чыгуу, анын дүйнөгө толугу менен эстетикалык көз карашы, 

көркөм жана турмуштук ар түрдүүлүгүнө.  

 

Музыкалык искусство дайыма адамдын   адам катары 

бардыгына, анын тукумдук жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүшүнө,   

дүйнөнү эстетикалык кабыл алуусуна, жаныбарлардан 

айырмалануусунун   бир жолу катары көргөн. Баланын музыка 

менен ар бир жолугушуусу, балага музыканы угуу жана сүйүү,  бул 

модалуу жана кадыр -барктуу болгондуктан эмес, музыканы кабыл 

алуу зарылдыгы ал дүйнөдө эстетикалык мазмунун баалоо - ал 

абстрактуу сулуулук жана турмуш кооздугун издөө эмес,  ал 

адамдын дүйнөдө жоопкерчиликтүү жана маанилүү жашоосу.  

Окуучуларга  акырындап  табигый коомдун заманбап 

маданиятынын алардан    көз каранды экенин  түшүнүү келет, алар 

кыргыз жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарын  көбөйтүү 

укугуна ээ экендигин  сезилиши болот. Балдарда  адамзаттын  

ийгилиги  жалпы жана музыкалык байлыктарды, жөн гана  "музей 

экспонаттарынын" жыйнагы эмес, ошондой эле тынымсыз негизги 

жашаган чыгармачылык аркылуу өз байытууну болуп турган, ар 

дайым өнүгүп маданий -тарыхый жараяны экенин түшүнүшөт. 
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Балдардын  чыгармачылык продуктусуна мамиле - күүнүн 

курамына, ыр ырдоого, тасмага, музыкалык түрдү ойло п сүрөт 

тартууга, ж.б. - бала адам маданиятынын бир далил катары 

көрүнөт.   

2.   Музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин өнүктүрүү 

жана жамааттык (жеке) ойноо жүрүшүндө чыгармачыл 

жөндөмдүүлүктүн ишке ашырылышы.  

Музыкалык   искусствону  түшүнүүнүн   инсанд ык 

жыйынтыктары музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин 

өнүктүрүү үчүн  объективдүү фундамент болуп калат. Бирок, 

туруктуу түрткү, окуучу угуучунун, композитордун, аткаруучунун 

чыгармачылыгынын белгилүү маанисин түшүнүп,   өзү түздөн -түз 

аны кайра түзсө,  ошол учурда гана пайда болот.  Сабактын,  окуу 

китептердин мазмуну   баары бир эле нерсеге багытталышы керек: 

окуучуларды  чыгарманы аткарып жаткан же кайра түзүп жаткан 

музыканттардын позициясына коюу керек. Ошондуктан  

мугалимдин балдарга кайрылуусу:  

 Окугула. Уккула (  угуу маданиятын калыптандыруу).  

 Ойлонгула. Ырдагыла. Айткыла  (чыгармачылык 

жөндөмдөрү).  

 Клавиатурага  манжаларды  тийгизгиле (биринчи 

музыкалык үндүн төрөлүшү)   .  

 Ойногула (элдик оюндар  менен тааныштыруу, оюнга 

"кошулуу" жолдору).  

Ошентип, музыка  боюнча окуу программасы жана окуу 

куралдары төмөнкү талаптарга негизделген: музыкага тирүү 

көркөм искусствосу катары үйрөнүү; билимдин жалпы мүнөзү; 

көркөм искусствонун жана анын мыйзамдарынын   

натыйжасында, билим берүү мазмунун куруу. Пр ограмма жана 
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Д.Б. Кабалевскийдин  педагогикалык принциптери,   

сунушталган уникалдуу музыкалык -педагогикалык мурас 

катары  сөзсүз заманбап музыка мугалиминин арсеналында 

болушу керек. программа СССРда 40 жыл бою колдонулган 

жана азыр да 25 өлкөдө билим берүү  ишинде пайдаланып келе 

жатат. Бул программанын негизги темасы менен Кыргыз 

Республикасынын бардык музыка мугалимдери дагы  билишет.  

Ошондой  эле таанышуу баскычы музыкалык 

маданиятынын системалуу түзүлүү этабынын башталышы бул 

курактык мезгилдин өзгөчөлүгү , 1-класстан жана орто 

мектепте балдардын үчүн түзүмдүк программасынын 

айырмасы.  

мектепте окуунун 1 -классында жана музыка  окуунун  

биринчи жылы негизги жана жалгыз  бир тема, - "музыканы 

кантип угушат." Ар тараптан ар бир чейрек ичинде каралып 

турат. Ал: музыкалык түшүнүү үчүн зарыл болгон негизги 

көндүмдөрдүн бир жагы дагы "көрсөтүлөт," ошондуктан ал  -  

8-тематикалык блок менен берилген..  

2-4-класстардагы темалар чейрек боюнча  уюштурулган. 

Кээ бир кичинекей өзгөрүүлөр заманбап мектептин, ишке 

ашыруу программасына таасирин тийгизбейт жана 

объективдүү шарттар менен көрсөтүлгөн. (Кыргыз мектептери 

үчүн программанын ылайыташылган варианты    1989 -жылы К. 

Молдобасановым тарабынан иштелип чыккан).  

Кол эмгек  

Коррекциялык-тарбиялоо  иштеринде     негизги орун  

эмгекке окутууга берилет, бул сабактарда жөнөкөй иштерди 

аткаруу үчүн зарыл болгон,  негизги иш жөндөмдүүлүктөрүн    

өздөштүрөт.  Ар  түрдүү амалдарды аткаруу, материалдар  



1464 
 

жана алардын касиеттери, өзгөчөлүктөрү, эмгекке  үйрөнүү 

зарылдыгын коюп, ой, акыл -иш жана сөз өнүктүрүүгө алып 

келүүчү, эмгек күчүнө кирген ар кандай иштер талап кылынат.  

Программаны  ишке ашырууда    чечиле турган максаттар: 

инсандык сапаттарды калыптандыруу, жумушчу күчүнүн 

адаттары, командада иштей билүү, баланын мындан аркы 

коомдук  жана эмгек көнүктүрүү үчүн зарыл болгон физикалык 

абалы, ден соолугу, кыймыл макулдашуусун өнүктүрүү.  

 Кол  эмгек боюнча  иштер төмөнкү маселелерди чечет:  

 кол эмгекке кызыгууну жогорулатуу;  

 эмгек чыгармачылык ишинин жеткиликтүү 

ыкмаларына окутуу;  

 таанып-билүү жана эмоционалдык -эрк сферасы 

менен     колдун жана майда моторикасын  

коррекциялоо;  

 Башталгыч   пландоо ыкмалары, уюштуруу жана 

мугалимдин жардамы менен иш жүргүзүүгө окутуу;  

 өз  ишин контролдоо ыктарын калыптандыруу: кол 

өнөрчүлүктү, үлгү менен жасалганы салыштыруу, 

мугалим менен туура иш -аракеттерди жана 

натыйжаларын аныктоо;   

 мугалимдин жардамы менен     шаймандар менен 

иштөө көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 дүйнөгө сезимтал жана эстетикалык мамиле иштеп 

чыгуу;  

 инсандык оң сапаттарын  өнүктүрүү;  

Бул  предмет боюнча коюлган  жалпы  максаттарга жетүү   

ар кандай аткарылган ишмердүүлүктүн түрлөрүндө ишке 

ашырылат: оюн куруу, кол эмгеги.  
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 Эмгек ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын баалоодо баасыз 

системасы боюнча окутуу колдонулат.   Мугалим баланын 

өзүнүн жеке жөндөмдүүлүк, талантына ылайык, баланын 

ишине,  ал тургай, кичинекей ийгиликтерин белгилеп баалайт.  

Мугалим  баланын күч -кубат ийгилигине жактыруусун   сөз, 

колдоо, фишка, оюнчуктар, белги аркылуу  билдирет.    

Мугалимдин кеби  баланын ишиндеги жетишкендиктери н 

стимулдаштыруу сөздөрдү камтууга тийиш, ("жакшы", 

"туура", ж.б.).  Баланын  жакшы жүрүм -туруму дагы 

эсептелиши керек.  

Окуу жана көзөмөл, практикалык иш, экскурсиялар үчүн 

саат санына ылайык иш программасы   окуу сааттарынын саны 

жөнүндө маалыматтар программада камтылган.  

Билим берүү  процессин уюштуруунун  түрлөрү.  

Билим  берүүнү уюштуруунун негизги түрү - бул сабак. 

Сабакта практикалык  иш  негизги  орунду ээлейт. 

Практикалык  иштен тышкары,  убакыт   таанып - билүү 

мүнөздөгү билим алууга берилет, ал кол э мгек сабактары үчүн 

коопсуздук жана саламаттык боюнча талаптарды камтыйт.  

Программа үч негизги принципке негизделет: 

жеткиликтүүлүгү,   практикалык мааниси жана  окуучу 

өздөштүргөн  билим, көндүм, ыктардын жашоодо  керектиги.   

Кол эмгекке окутуу айлана -чөйрөнү изилдөө жана 

жаратылыш материалдарды чогултуу  максатында 

экскурсияларды өткөрүүнү камтыйт.  

Кол эмгек ишине кирет: табигый материал менен иштөө, 

кагаз менен картон,  ийлеп чаптоо жана жип иши.  

Башталгыч пландаштыруу жана өзүн -өзү кармай билүүнү 

өнүктүрүү  үчүн окутуучу,  буюмду аткаруунун   сүрөт - 
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карталарын, этаптарын көрсөтүүчү моделдерди,   этап -этабы 

менен ишке ашырууну  колдонуусу зарыл, бирок бул учур 

дагы мугалим менен бирге ишмердүүлүктү, анын уюштуруучу 

жардамын жана окуучулардын ишмердүүлүктү н көзөмөлүн  

жокко чыгарбайт.  

Кол эмгек  менен   сөз өстүрүү, математика, сүрөт тартуу 

сабактары  тыгыз байланышта болууга тийиш. Кол  эмгек   

сабактарында башка  билим берүү курстары боюнча   берилген 

түшүнүктөрдүн көпчүлүгү,  көндүмдөр, жана билимдер а р 

түрдүү класстарда колдонулат.    эмгек жана окутуунун  бул 

мамилеси  окуу материалынын аӊ сезимдүү өздөштүрүлүшүнө,  

сөздүгүн байытууга жана анын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө 

алып келет.  

Эмгек  сабактарында  инклюзивдик процессте   көрүүсү  

начар окуучулар    менен  колдонууга мүмкүн болгон      иштөө 

жолдору:  

1. Кагаздан  сызыктарды кесүү   же үзүү.  

2. Буюмду  контур боюнча кесүү   жана алардан  чыгармаларды 

айкалыштыруу.  

3. Кагаз бүртүчөлөрүн  жалпак сүрөткө чаптоо.  

4. Кагаз салфеткаларын үймөкчөлөргө того локтоо жана 

сүрөткө аларды чаптоо.  

5. Жип жана кездемени сүрөткө чаптоо.  

6. Кебез тоголокчолорун    жасоо жана  аларды  сүрөткө 

чаптоо.  

7. Кебез дисктерин сүрөткө чаптоо.  

8.   Кургак жалбырактарды жалпак сүрөткө чаптоо  

9. Ар кандай бөлүктөрдү бириктирүү  

10 .  Жипти  тоголокко чогултуу  
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11. Табигый материалдан  моделдештирүү: кабыгы, үрөн, 

буурчак,   таруу, бутактары, таштар ж.б..  

12. Башка материалдардын ар кандай табигый материалдар 

менен айкалышы.  

13.  Аппликациянын элементтери менен   куруу.  

14. Камырдан буюмдарды жасоо жана аларды боё.  

15. Пластилин  негизинде. мозаика коюу.  

16. Барельеф.  

17. Балдар үчүн кызыктуу  темалар боюнча чакан текст түзүү. 

Брайл принтери  аркылуу текстти чыгаруу.  

 

Дене тарбия  

Дене тарбия боюнча сабактар  карама - каршылыктарга  жана    

врач -офтальмологдунсунуштарын эске алуу менен жүргүзүлөт.  

Дене  тарбия  боюнча билимдер  

Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар кандай 

формаларын  жүзөгө ашыруунун системасы катары. Жөө басуу, 

чуркоо, секирүү, тоо -ташка, сойлоп, басуу, лыжа  тебүү, сүзүү адам 

кыймылынын маанилүү каражаты катары.  

Дене  машыгуу учурунда кырсыкты  алдын алуу эрежелери: 

окуу ордун уюштурууну, кийим -кечек, бут кийим жана 

жабдууларды тандоо.  

Дене тарбия жана биринчи конкурстардын өнүгүү тарыхы.  

Дене тарбиянын  эмгек жана аскердик иш -чаралар менен 

байланышы.  

физикалык көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана 

өнүгүүсүнө  өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы.  Негизги  

физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, ы лдамдыкты, 
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чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук. Физикалык 

жүк  жана жүрөк согушунун өсүшүнө тийгизген таасири.  

Спорттук  иш-ыкмалары.  

Күн  тартибин түзүү. Жөнөкөй  чыӊдоочу жол -жоболорду 

аткаруу,   жана алардын булчуӊдардын, дене калыбына, нег изги 

физикалык сапаттарды өнүктүрүүгө, өнүктүрүү боюнча 

көнүгүүлөрдүн топтомдору; күнү (эртең менен машыгуу,)  

режиминде саламаттык сактоо боюнча иш -чараларды жүзөгө 

ашыруу.  

Физикалык  өнүгүү жана физикалык даярдыгына  өз алдынча байкоо 

жүргүзүү (4 ч.).   Дене узундугу жана дене калыбынын абалды жана 

физикалык касиеттерин көрсөткүчтөрү. Машыгуу учурунда 

жүрөктүн кагышын өлчөө. Таза  абада ойной турган оюндарды 

уюштуруу   (спорт аянтчаларында жана спорттук залда  жүрүм -

туруму)  

3.2.3.Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

көрүүсү  бузулган   балдардын   жашоосунун адептик кылдатын, 

окутуу, сабактан тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -

бүлөлүк жана коомдук башка субъекттерин   адеп -ахлактык жол 

менен уюштурууга багытталган  бирдиктүү коомдук -педагогикалык 

ишин руханий баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын 

системасынын негизинде жүзөгө ашырат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында көрүүсү  бузулган       

балдарды адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун 

максаты  алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм-
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турумун калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук -педагогикалык 

колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Адеп-ахлактык  жактан өнүктүрүү программасы көрүүсү  

бузулган     окуучуга  өз өлкөсүн сүйгөн, жогорку адептүү, 

жоопкерчиликтүү,  чыгармачыл,  демилгечил, Кыргыз 

Республикасынын компетентүү маанилүү инсандык сапаттарга ээ: 

активдүү, өз алдынча, коммуникабелдүү   жаранын  тарбиялоого 

багытталган.  Программанын негизи  өзөктүү   жетишкендиктери 

болуп   көрүүсү  бузулган     окуучуларды   тарбиялоо процессинде  

калыптандырылган түшүнүктөрүн, ишмердүүлүк  жолдорун,  туура  

инсандык сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.   

3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

Экологиялык  маданиятты  калыптандыруу процесси көрүүсү  

бузулган     окуучуларды тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгү 

болуп, жалпы принциптерге (системалуулук, үзгүлтүксүз дүк, 

предмет аралык байланыш,   сабак   жана сабактан тышкаркы 

иштин бир бүтүндүгү) жана атайын принциптерге (көрүү 

функцияларынын абалын эске алуу, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу,   сакталган анализаторлорго таяныч, 

толуктоочу мүмкүнчүлүктөргө   таянып практикалык тажрыйбаны 

байытуу жана кеӊейтүү,     офтальмологиялык -гигиеналык 

сунуштарды сактоого муктаждык) таянат.   Экологиялык 

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу 

программасынын максаты :  жаратылышта жана коомчулукта  

экологиялык таза коопсуз жүрүм-турум тажрыйбасын байытуу жана 
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кеӊейтүү аркылуу экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз 

жашоону калыптандыруу .  

 

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды   окутуу шарттарын  санитардык -гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты камсыз кылуу;  

  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу   психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  

  тышкы дүйнө менен баланын  ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу, чыгарм ачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын 

денелик, адеп-ахлактык жана руханий ден соолугун 

бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  
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  Кыймыл режимин  сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташ уу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада-этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;  

    курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш -аракеттерге 

катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу (мектепте жана 

мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча 

иш-чаралардын учурунда ж.б.);  

  табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу 

ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен билим берүү 

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча биргелешкен иш -чаралары;  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы  иш-чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -
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тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

 Сабакта  психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча жасалган иштердин 

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден 

соолук сактоо технологиялары, санитардык -гигиеналык   

талаптарды жана  ченемдерди өткөрүү жолу менен ж үзөгө  

ашырылат. Сабактан  тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы  

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек турмуш жумасы, 

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн 

тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык 

кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.  

Төмөнкү көрсөткүчтөр программанын жалпыланган 

жыйынтыгы катары чыга алышат:  

окуучулардын ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 

(көрүү тутумунун абалы,  ден соолуктун  жалпы көрсөткүчү ж.б.);  

жаракат динамикасы, баланын   коопсуздугу боюнча билим 

берүү уюмунун билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун  (жаракат 

алуу учур)  камсыз кылуу, окуучулардын коопсуз жүрүм -турумун, 

көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү;    

оору боюнча сабактарды калтыруу динамикасы  

3.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык иштин  программасынын максаттары  

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы 

башталгыч  билим берүү  стандартына ылайык  көрүүсү  бузулган 



1473 
 

балдардын  акыл -эс жана эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык 

жана психикалык жагынан кемчиликтерин коррекциялоого, 

социалдык ылайыкташуусуна багытталган.  

Программанын милдеттери :  

  ар бир көрүүсү  бузулган  окуучуну жеке өнүктүрүү үчүн 

кыйла жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү 

чөйрөсүнүн түзүү;  

  окуучулардын атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

  окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү  жана билим 

берүү жараянына интеграциялоо боюнча   

мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;  

  билим берүү -тарбия процессинде  адаптация 

кыйынчылыктары менен окуучуларды  эрте аныктоо;  

  татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

таасирдин негизинде анализатордук, аналитикалык -

синтетикалык, ишмердүүлүктү  жөнгө салуучу шарттарды 

түзүү;  

  окуучулардын ата -энелерине (мыйзамдуу өкүлдөрүнө)   

медициналык, коомдук, психологиялык, укуктук ,   

тарбиялоо жана башка маселелер боюнча эксперттик жана 

усулдук жардамды көрсөтүү.  

Коррекциялык иштин  программасынын багыттары:  

  окуучулардын белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын 

канаттандырууну жана БЖББ БЫББПын өздөштүрүүнү 

камсыз кылуучу түзөтүүчү сабактардын тизмесин, 

мазмунун, жана ишке ашыруу планын;  
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  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн 

окуучулардын психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык текшерүүнү;  

  окуучулардын өнүгүү  динамикасын БЖББ БЫББПын 

өздөштүрүүдө  ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн;  

  коррекциялык иштердин  түзөтүүсүн;  

  сабактарда, сабактан тышкаркы жана мектептен  тышкары 

иш- чаралардын  биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук -

психологиялык -педагогикалык колдоо, коррекциялык 

педагогика жана психология жаатындагы, саламаттык 

сактоо уюмдарынын жана башка уюмдардын адистеринин, 

мугалимдердин жана эксперттердин түзөтүүчү иш -

аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 

кызматташтык механизмин;  

  түзөтүүчү ишинин негизги күтүлүүчү жыйынтыктарын  

камтыган.  

 

Коррекциялык иштин  программасы камсыз кылуусу керек:  

  билим берүү уюмунун шарттарына көнүү 

кыйынчылыктарын жана   өзгөчө билим берүү (анын 

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо     максатында 

көрүүсү  бузулган     окуучуну изилдөө  жүргүзүү;  

  топтук жана жекече   түзөтүү жумуштарын  ишке ашыруу 

(анын ичинде логопедиялык), окуучулардын атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;  

  сокур  окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;  
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  окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө илгерилетүү, көрүүсү  бузулган     

окуучулардын психикалык жана эмоционалдык   абалы   

жөнүндө маалымат берчү  учурдагы диагностиканы ишке 

ашыруу;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  билим берүү жана күнүмдүк жашоодо   окуучулардын 

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;  

  сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө 

окуучулардын күтүлгөн натыйжаларга жетүүсүнө баа 

берүү.  

Түзөтүүчү  иштин   негизги мазмуну  жана   багыттары  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычындагы көрүүсү  

бузулган       окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын 

негизги мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:  

Диагностикалык иш  ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   

үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,   окуучулардын 

өнүгүү жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүн аныктоону 

камсыз кылат.  

Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:  

  окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыкт арын 

аныктоо үчүн психологиялык -педагогикалык жана 

медициналык текшерүү:  

  окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  
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  таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү 

мазмунун өздөштүрүүдөгү өзгөчө кыйынчылыктарын, 

жана  потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;  

  окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана 

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;  

  окуучулардын өнүгүү  динамикасын,  ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүүдө  алардын ийгиликтерин мониторинг 

жүргүзүү;  

  изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө  салуу 

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү 

иштеп чыгуу.  

   Коррекциялык -өнүктүрүүчү  иш   окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.   

Коррекциялык -өнүктүрүүчү  иш   өзүнө камтыйт:  

  класстагы бардык окуучулардын инсандык өнүктүрүү   

үчүн  жайлуу психологиялык  чөйрө  түзүү;  

  окуучунун жекече психологиялык жактан коштоо 

программасын  (мугалимдер менен) даярдоо;  

  окуучулардын  жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багытталган 

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;  

  окуучуларды  оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана 

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп 

чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана  окутуу методдорун);  
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  окуучулардын  өнүгүү  бузууларын жоюу үчүн зарыл 

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды 

жүргүзүү;  

  инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү, 

жүрүм-турумун тууралоо;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  сокур окуучунун окутуу жана билим берүү боюнча 

сунуштар комплексинин ишке ашыруу (ар түрдүү 

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынга н)  

  Кеӊеш иши   окуучуларды билим берүү процессинде     

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун, тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды   

ишке ашырууну  камсыз кылат   

Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:   

-  жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн 

болгон жардамды берүү жана  конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.  

-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм -

турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш 

берүү;  

   Маалыматтык-агартуучу иш   окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өз гөчөлүктөрүнө 
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байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш  өзүнө камтыйт:   

-мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

-  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;  

-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  

-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

 Көрүүсү   бузулган окуучулардын  түзөтүү иштеринин 

программасын  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары  болуп  төмөнкүлөр  чыгат:  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана макромейкиндикте багыт алуунун 

ыктарын  мыктылоо;  

  Бардык сакталган анализаторлорду   багыт алуу 

ишмердүүлүгүндө  колдонуу ыктарын,   оптикалык түзөтүү 

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн  өздөштүрүүгө;  

  тааныш эмес (стандарттык эмес) жагдайларда түзүлгөн 

болжолдуу көндүмдөрүн колдоно билүүнү өнүктүрүү;  
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  өз  көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү түрдө баалоо жана 

мейкиндикте багыт алууда  аларды эске алуу көндүмдөрүн 

өнүктүрүү;  

  кыйынчылыктар капысынан пайда болгондо жардамга 

кайрылууну үйрөнүү;  

  ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер 

жана курбулары менен баарлашуу ыктарын өнүктүрүү; 

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын  

өнүктүрүү (кабылдоо, түшүнүү, өндүрүү, пайдалануу); 

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;   

  инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык 

анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол 

менен  ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө 

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти, 

эмоционалдык сезимталдыгын иштеп чыгуу; өзүн -өзү 

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;  

  предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн 

жайылтуу аркылуу сезүү тажрыйбасын байытуу; 

ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун өздөштүрүү; 

предметтик-практикалык көндүмдөрдүн (анын ичинде 

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;  

  кырдаалга ырааттуу дүйнө сүрөтүн куруу мүмкүнчүлүгүн 

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

көрүүсү   бузулган окуучулардын  таанып билүү 

мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү тифлотехникалык каражаттарын 

билүү; жөндөмдүүлүгү пайда окутуу иш -чараларына жана 

күндөлүк турмушунда оптикалык тифлотехникалык жана 

техникалык ресурстарды пайдалануу ыктарын калыптандыруу; 
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таанып-билүүчүлүк жана коомдук иште активдүүлүгүн 

жогорулатуу; жашоодо өз алдынчалуулугун жогорулатуу.  

  Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;  

   коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү  элестөөлөрдү   (ар 

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;  

  Айлана  чөйрөдөгү адамдардын  маанайына, ө зүн сезүүсүнө, 

абалына көӊүл бурууну  өнүктүрүү.  

Түзөтүүчү  ишинин программасын ишке ашыруу боюнча 

адистердин өз ара аракеттенүү механизми . 

Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү 

уюмунда иштеген адистердин ортосунда өз ара аракеттенүү 

механизмин ишке ашыруу үчүн негиз болгон комплекстүү  

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук -

мазмундуу мүнөздөмөлөрү  түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске 

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан  изилдөөнү: 

дарыгерлер, психологдор, мугалимдер) окуучуну изилдөө; ар 

тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө, 

эмоционалдык эрк сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) 

окуучуну изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин көрүүсү  бузулган  окуучулардын 

программасын ишке ашыруу үчүн адистер өз ара аракеттеринин 

механизмин натыйжалуулугу негизинен коомдук өнөктөштүктү 

өнүктүрүү деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим 

берүү жана үй -бүлөнүн жооптуу билим берүү мекемелери менен 

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк 

эмес) жана органдарга билдирет; майыптар жана ата -энелер 

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.  
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3.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн   негизги максаты  

көрүүсү  бузулган  окуучулардын  коомдо жашоого керектүү  

коомдук  тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар 

системасын алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн  

эске алуу менен калыптандыруу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруунун негизги 

милдеттери:  

  көрүүсү  бузулган     окуучунун мектепте окутууга 

ылайыкташуусун камсыз кылуу;  

  Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;  

  окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү  

муктаждыктарын  эске алуу;  

  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз 

алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  

  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн   

ар кандай түрлөрүндө   окуучулардын кызыкчылыктарын 

өнүктүрүү;  

   адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын 

айланага жана өзүнө туура баа берүү, эстетикалык 

муктаждыктарын, баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүнү, кыйынчылыктарды жеӊе билүнү,   

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту, максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  
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  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш 

тажрыйбасын кеӊейтүү,  

  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамилесин 

калыптандыруу;  

  адамдар менен коомдук байланыш түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,  окучуунун үй -бүлө, билим 

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  

  мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин  бекемдөө;  

  Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү,  башка 

адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү,  экинчи 

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк төмөнкү көрсөткүчтөрдү  

ишке ашыруу шарттарын камсыз кылууга багытталган:  

  Акыл эси жеӊил артта калган азиз окуучулар 

окуучулардын жашоонун ар түрдүү аспектилерине жеке 

кызыкчылык пайда кылуучу чыгармачылыгын, жайлуу 

өнүктүрүүчү чөйрөдө өз алдынча ишке ашыруусун; 

айлана-чөйрөгө карата оң мамилесин;  

  балдардын коомунда баарлашуу процессинде жана 

биргелешкен иш-аракеттердин жүрүшүндө, курдаштары 

жана окутуучулар менен жигердүү өз ара 

аракеттенүүсүндө окуучуну  коомдук калыптандырууну.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү багыттары 

боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, адептик, 

коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   
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ишке ашыруунун уюштуруу  формалары: жеке жана топтук 

сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  таймаштар,  

конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

Билим берүү уюму окуучулардын  атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  көрүүсү  бузулган     

окуучулардын жана алардын кадимки   өнүгүп келе жаткан 

курбуларынын   жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  

алуу менен уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат. 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды 
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улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс а луусун 

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык 

лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана 

кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байл анышта 

болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан 

тышкаркы программасын иштеп чыгуу боюнча иш -чаралардын 

жумушчу программасы түзүлөт,    алар   башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкталган негизги билим берүү программасын 

пландаштырылган натыйжаларын  өздөштүрүүгө багытталган.  

3.3. Уюштуруу бөлүгү  

3.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык  талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.  
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Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  

Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү уюму   билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

 Окуу планынын билим берүү мамилелеринин 

катышуучулары тарабынан түзүлгөн бир бөлүгү камтыйт:  

  көрүүсү  бузулган    окуучулардын жекече атайын билим 

берүү керектөөлөрүнө муктаж ишке ашырууну камсыз 

кылуучу тандалма сабактарды.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   көрүүсү  

бузулган окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн  жана 

муктаждыктарын сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү 

уюштуруу аркылуу камсыз кылат.  

Билим берүү уюму өз алдынча окуу курстары түзөтүү - 

өнүктүрүүчү   аймактын жүрүшүндө окуучулардын ишин уюштуруу 

технологияларын,  ыкмаларын аныктоого укуктуу.  

 Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт  (түзөтүү -өнүктүрүүчү  

аймактын саатары  БББ баскычында окутуунун бардык 

мөөнөттөрүндө жумасына    5сааттан кем эмес болушу керек).  
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Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим 

берүү уюмунун жергиликтүү актысында  белгиленген.  

Окуу планы  төмөнкү нормалардын негизинде иштелип 

чыккан: "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамда, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.  

Билим  берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН 

тарабынан белгиленген билим берүү процесс ине  коюлган 

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү 

шартында көрүүсү  бузулган     окуучу БББ БЖББПты  

өздөштүрүүдө 1 -класста кайталоо мүмкүндүгүн берет (1 -4-

класстар)   б.а.  программаны узартылган  мөөнөттө өздөштүрүүгө  

мүмкүнчүлүк берет.  

1-класста кайталап аркылуу окутуунун жыйынтыгында окуу 

сабактарынын саны 3500 сааттан ашык болушу мүмкүн эмес.  

Көрүүсү   бузулган   окуучулардын психо -физикалык 

жөндөмүн эске алуу менен, БББ БЖББПты  ишке ашыруучу билим 

берүү  уюмдун окуу сабактары 5 күндүк окуу жумасында   

жүргүзүлөт.   Сабактар 1  смена менен өткөрүлөт.  Билим  берүү 

уюмунун иш режими санитардык -эпидемиологиялык кызматынын 

көзөмөлү астында жүзөгө ашырылат.  

  Жалпы  билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын 

узактыгы –  1-класста  -  33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем 

эмес.  

Окуу  жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык 

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.   1 - класстын сокур 

окуучулары үчүн  окуу жыл ичинде директордун наамына   

берилген ата-энесинин арызынын негизинде 1 -жана 3-чейректе  эс 

алууга кошумча жума  белгиленет.  
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Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга 

карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен 

камсыз кылышын, сабактарды өздөштүрүүгө жогорку сапатын 

камсыз кылат.  

Сабактардын ортосундагы танапис 10 мүнөт, 2 -жана 3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.  

Топтук түзөтүү  сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 -

5 класстарга  топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече 

коррекциялык сабактын  узактыгы 20 мүнөт.  

Окуу  жүктөмүнүн  акырындап өстүрүү  "кадам" ыкмасын 

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили 

уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде 

күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.  

Тапшырмалар окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу 

менен   берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз 

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа  

жазылбайт.  биринчи  классынын окуучуларына чыгармачыл 

таанып-билүү мүнөздөгү тапшырмалар  гана сунушталат, 

балдардын өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.  

Бул тапшырмалардын   максаты –  окуучулардын өз алдынча 

үй тапшырмасын   аткарууга  тышкы жана ички стимулдарды   

калыптандыруу.   1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү  гана 

тапшырмалар    сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү 

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган  тапшырмалар 

берилет. Үчүнчү чейректе класста  башталган  иштердин аякташын 

үйдөн аткаруу боюнча тапшырмалар берилет. тапшырмаларды 

жүзөгө ашыруу үчүн   ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.  

Экинчи   класстан  баштап сабактар боюнча тапшырмалар   

«минимакс»   принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча 
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тапшырманын  бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми 

экинчи бир бөлүгү  - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп, 

бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу 

менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга  - 2 

саатка чейин -120 мүнөт.  

 Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш 

(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз -

өзүнчө жүргүзүлөт.  

Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин   45 мүнөттөн кем 

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө берилген убакыт 

(түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарын эске алуу менен) 500 

сааттан ашык эмес болуш керек.  

3.3.2. Көрүүсү   начар    окуучулар   үчүн  башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим берүүчү 

программасын ишке ашырууга шарттардын системасы.  

 Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле 

коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу 

керек.  

Шарттардын  системасы камтышы керек:  

  болгон шарттардын сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык 

жана материалдык -техникалык (анын ичинде окуу -

методикалык жана маалыматтык колдоо);  

  шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарттар     үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн зарыл болгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 
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шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата-энелери үчүн 

ачыктыгын жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)   

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, 

акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.  

Инклюзивдик мектепте окуган көрүүсү   начар    окуучулар  

үчүн  башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны 

ишке ашыруунун  кадрдык шарттарына талаптар . 

Көрүүсү   начар    окуучулар үчүн  башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашырып жаткан педагогикалык 

кызматкерлердин ар бир кызмат ордуна   тийиштүү 

квалификациялык  мүнөздмөгө туура келиши керек.  

Педагогикалык кызматкерлери: башталгыч к ласстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык били м   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

тифлопедагогика жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча 

документи болушу керек.  

Мугалим-дефектолог (тифлопедагог) «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку  

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 
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«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин  кесиптик 

даярдыгы бар адамдар    тифлопедагогика жаатында   кайра 

даярдоодон өтүшү керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге   тифлопедагогика 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнч а  документи 

болушу керек.  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда көрүүсү   начар    

окуучуларды  башка окуучулар менен бирге окутууда  БЖББ 

БЫЖББПты ишке ашырууда    кесиптик шарттарга талаптар.  

 Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 

билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

Көрүүсү   начар    окуучулар  үчүн  БЖББ БЫЖББПты   ишке 

ашыруунун жүрүшүндө   билим берүү уюму    (психологиялык, 

медициналык жана педагогикалык кеӊештин сунушу боюнча) 

тьюторду  камсыз кылуусу мүмкүн, ал  жогорку (атайын орто)  
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кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек жана  балдардын 

ата-энелери менен келишимдик негизде иштеп берет.  

 Билим берүү уюму  убактылуу    штаттык  жүгүртмөсүнө   

билим берүүнү маалыматтык жана техни калык жактан колдоо 

боюнча–    компьютердик жабдуулары боюнча билимге жана 

тиешелүү көндүмдөргө  ээ адисти киргизүүгө укугу бар .  

Көрүүсү   начар    окуучулар   үчүн  башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим 

берүүчү программаны ишке ашыруунун финансылык  

шарттарына талаптар (2 - бөлүктү  карагыла) 

 4. АКЫЛ-ЭСИНДЕ ЖЕӉИЛ АРТТА КАЛУУСУ БАР  КӨРҮҮСҮ  

БУЗУЛГАН   ОКУУЧУЛАР  ҮЧҮН БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН БОЛЖОЛДУУ ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН ЖАЛПЫ 

БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫ   

4.1. Максаттуу бөлүм  

4.1.1. Түшүндүрмө кат  

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  (интеллекти бузулган)     

көрүүсү  бузулган   окуучулар   үчүн  жалпы билим берүү 

программасы боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке ашыруу 

максаты  —   окуучулардын  социалдык жана маданий тажрыйбаны 

өздөштүрүүнү  камсыз кылуучу,  өзгөчө  билим берүү керектөөлөрүн  

канааттандыра турган  шарттарды түзүү аркылуу, ден - соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын мамлекеттик билим берүү 

стандартынын талаптарын аткаруу.  

Стандартка ылайык  бул топтогу окуучулардын башталгыч  

жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден - соолугунун 
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мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын 

жетишкендиктерине туура келбейт, билимди пролонгацияланган 

(узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  

Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)   иштеп чыгууда 

жана ишке ашырууда  алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн 

төмөнкү негизги милдеттерди  чечүүнү карайт:  

   акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучунун  адептик   өнүгүүсүн, жалпы маданиятын 

калыптандыруу;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучуну  инсандык өнүктүрүү;  

  акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучунун   өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын 

канааттандыруу;  

 окуу сабактарын, коррекциялык - өнүктүрүүчү  курстарды  

өздөштүрүүсүндө, жекече өзгөчөлүктөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен пландаштырылган 

натыйжаларга   жетишүү;  

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө  түрткү берүү;  

 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучунун   таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн 

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүсүнө   терс таасирин минимизациялоо;  

 Башталгыч  жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылуу;  

 жалпы башталгыч жана негизги жалпы билим берүү 

ырааттуулугун камсыздоо;  
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 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим 

берүү тифлотехникалык каражаттарды жана  оптикалык 

коррекциялоо каражаттарын   пайдалануу;  

  клуб,  секция,  студия системасын колдонуу менен  коомдук 

пайдалуу иштерин жүргүзүү,  комдук–пайдалуу 

ишмердүүлүгүн,  спорттук–ден соолукту чыңдоо иштерин 

уюштуруу,   окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана 

шыктарын табуу;  

 Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 

коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  

 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар   коомдук тажрыйбаны окуу предметтерин изилдөө 

процессинде түзөтүү - өнүктүрүү   курстардын жүрүшүндө 

топтоо мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу.  

   Башталгыч  билим берүү   боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган   болжолдуу программасынын жалпы 

мүнөздөмөсү.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар   башталгыч  жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга 

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине туура келбейт, билимди 

пролонгацияланган (узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп 

болжолдойт. Бул вариант окутуу  мөөнөттөрүн  узартууну 

(пролонгацияны) болжолдойт  жана 5 жылды түзөт (1 -5 класс).  

Бул вариант    окуучуну бир кыйла татаал коомдук чө йрөгө 

пландуу түрдө киргизүүнү камтыйт;     таанып билүү 
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кызыкчылыктарын, таанып билүү  активдүүлүгүн калыптандыруу;   

баарлашуунун кептик жана кептик эмес каражаттарын колдонуу 

ыктарын кеӊейтүү; социалдык активдүүлүгүн калыптандыруу.  

Окуучулардын билим берүү  өзгөчөлүктөрүн ишке ашыруу үчүн  

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучуларга  ар түрдүү  социалдык сфераларда атайын  чөйрөнү 

уюштуруу милдеттүү  болуп саналат;  коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймакты киргизүү,    тийип  сезүүнү өнүктүрүүгө   көӊүл бурууну 

максаттуу күчөтүүнүн,   предметтик элестөөлөрүн, 

коммуникативдик көндүмдөрүн  микро жана макромейкиндикте 

багыт алуу ыктарын өнүктүрүүнүн негизинде окутуунун  негизги 

мазмунун өзгөчө  түзүмдөштүрүү,  о.э. таанып билүү жана окуу 

ишмердүүлүгүн    уюштуруу үчүн  атайын ыкмаларды колдонуу;   

көрүү жана сезүү  жүктөрүнүн  регламентин  сактоо  (көрүүсү  

сакталган  азиз-сокур окуучулар үчүн);  жарык режимин сактоо  

боюнча офтальмологиялык -гигиеналык  сунуштарды ишке ашыруу; 

көрүү  жана тийип  сезүү чыӊалуусун   чечүүгө  багытталган  

ыкмаларды колдонуу; көрүү, угуу жана тийип  сезүү жүктөрүн 

сарамжалдуу алмаштыруу; физикалык иш аткаруу тартибин сактоо 

(карама-каршылыктарды эске алуу менен); көрсөтмө окуу 

материалдарынын түшүнүктүү  болушу үчүн дароо кабыл алуу 

мүмкүнчүлүгү   менен камсыз кылуу (көрүү жана тийип сезүү  

сезиминин жардамы менен);   жыйынтыктоо иштерин аткарууда 

сокур окуучуларга тексттик жана сүрөт материалдарынын 

керектиги (алардын муктаждыгына жараша),   ишти аткаруу   үчүн 

көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден соолук мүмкүнчүлүктөрү 

чектөөсүз окуучуларга   белгиленген убакытка   салыштырганда 2 

эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .  
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Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы ден -  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын башталгыч билим берүү 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына,  башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

түзүмүнө, өздөштүрүү жыйынтыктарын а жана аны ишке ашыруу  

шарттарына ылайык түзүлгөн. Окутуунун  техникалык каражаттары 

менен  бирге көрүүсү  начар окуучуларды  окутууда  атайын 

кошумча тифлотехникалык каражаттар   жана көрүүнү оптикалык 

коррекциялоо каражаттары (көз айнектер, электронду л упалар, 

аралык лупалары ж.б.) билим берүү жана таанып -билүү 

ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү  каражаттар колдонулушу керек.  

(бардык жабдууларды баланын ата -энеси сатып алынат).   

Оптикалык жана тифлотехникалык каражаттар  көрүүсү  начар 

окуучулар  тарабынан системалуу түрдө пайдалануу үчүн 

жеткиликтүү болууга тийиш.  

Билим берүү уюму,   маалымат  жеткиликтүү  болуш үчүн 

тифлотехникалык каражаттарга камсыз болуусу керек,   контрастты  

жана түстүү көрүүнү камсыз кылуучу (компьютер экранында  

тартылышты чоӊойтуучу программа, өз алдынча видео чоӊойтуучу  

) приборлор  керек.  

Көрүүсү  начар окуучулардын жумуш орундары   маалыматты 

алуу үчүн техникалык жана окуу куралдарын камтышы керек:  

  Атайын программа орнотулган ноутбук же ПК: экранга  

тартылышты чоӊойтуучу программа  сы (Magic);  

  Класста  мугалимдин компьютери менен же интерактивди 

доска менен (эгерде андайлар бар болсо) байланыш жана өз 

ара аракеттенүү  менен камсыз кылуучу санарип планшет;  
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  кол жана туруктуу видео чоӊойтуучу (Топаз, Onix);  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучуларга психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү 

(интеллектуалдык бузулуулары бар)  

Эки  негизги бузулууга ээ  болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул 

учурда, көрүүнүн   начарлыгы    интеллектуалдык жетишсиздиги 

менен  бирге болушу бар окуучуларды, бир кыйла татаал, анткени 

ар бир  алгачкы бузулуу  экинчи бузулуулар менен  комплексте  

болот,  бул бузулуулардын жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана  

ордун толтурууга тоскоолдук кылат. Бул, өз кезегинде, 

окуучулардын  билим шарттарына көнүүсүн   жана негизги 

баштапкы билим билим берүү ылайыкташтырылган 

программаларын өздөштүрүү  натыйжалары жетишүүнү  

кыйындатат.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулардын  физикалык өнүгүүсү  артта калат, бул  боюнун 

өсүшүнүн жайлыгында, салмагы жана көкүрөгүнүн аз көлөмүндө, 

стереотиптүү кыймылдардын бардыгы менен  мүнөздөлөт.   

Алардын көбүндө дене келбетинин бузулуусу (бүкүрөйүү)  болуп, 

кыймылдардын ийкемдүүлүгү жана биргелешип  макулдашуусу, 

эмоционалдык көркөмдүктүн бузулуулары болуп, башкалардын 

сезимдерин   кабылдоосу кыйындайт (мүмкүн эмес  болот).  

Окуучулардын күч, ылдамдык жана чыдамуулук  

көрсөткүчтөрү төмөндөгөн,   алар сабак  учурунда  жумушчу 

позаны кармоодо олуттуу  кыйынчылыктарга туш болушат,  алар 

тез чарчашат, ишке жөндөмдүүлүгү  кыйла  кыскарган (көрүүсү  

сакталган окучулардын негизинен көрүү  ишке жөндөмдүүлүгү).  
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   Бул   топтогу окуучулардын психомоторикасы дагы   олуттуу 

бузулууларга ээ, бул жогорку нерв ишмердигинин өнүгүүсү, нерв 

ишмердигинин жөнөкөй түрлөрүн  (мисалы, өзүн -өзү тейлөө 

жөндөмдөрү)  кескин  жетишсиз өнүкпөгөндүгү  менен мүнөздөлөт.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар   көӊүл  буруунун бузулуулары дагы мүнөздүү, бул  

узакка созулган көӊүл  бурууну кыйындатат,    көӊүл  буруунун бир 

аз көлөмү менен көрүнөт.  

  Бул  топтогу окуучуларга кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү 

мүнөздүү: кабыл алуу көлөмү бир кыйла азайышы, аны 

чектелишинин  төмөндүгү, объекттердин жалпы бөлүктөрүн жана 

башка жакшы талдоону талап  кылган   кабылдоонун олуттуу 

кыйынчылыктарын    пайда кылат.   

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулардын   карап кабылдоосунун өзгөчөлүктөрү,  көрүүнүн  

курчтугунун төмөндүгү   менен шартталган, олуттуу 

кыйынчылыктар болушу менен   (көздүн курчтугу жакшы 

оптикалык тууралоо астында жакшы көргөн көзүндө   0,04 чейин 

0,005 чегинде),  ошондой эле көрүү  талаасынын чеги жаатында 

чектөө  10- 15 градус, же көздүн курчтугу жогору болушу боюнча   

1,0 чейин жетиши мүмкүн. Мындан тышкары, эреже катары, аз 

көздүн курчтугу менен бирге, окуучулардын бул тобу башка көрүү 

милдеттерин бузулуусу орун алат (көрүү талаас ы,  түс 

айырмалоосу,  карама-каршы сезимталдыгы,   көз 

кыймылдуулугунун). Бул, өз кезегинде, ар кандай көз оорулары 

катышуусу менен татаалдашат.  

Бирок,  көрүү  анализаторунун абалына карабастан акыл -эс 

бузулуулары (интеллектуалдык бузулушу) бар сокурларды н: 
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мейкиндиктик кабыл алуу жана мейкиндик түшүнүктөрү, себептик -

жыйынтык байланыштарды түзүү, так, бүтүн образдарды  

калыптандыруусу  бузулуулары  байкалат.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулардын   кабылдоо касиеттери  көрүүнүн   курчтугунун 

төмөндөшү менен терендейт (көздүн курчтугу оптикалык тууралоо 

шартында жакшы көргөн  көзүндө  0,05тен 0,4кө чейин). Көрүүнүн   

начарлыгында     көрүүнүн бузулуусунун  3 даражасы бар: оор - 

көрүүнүн курчтугу 0,05тен 0,09га чейин; Орточо - көздүн курчтугу 

0,1ден  0,2нин ичинде болот; жеӊил - көздүн курчтугу 0,3төн 0,4түн 

аралыгында болот.    Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  бузулган   окуучулар    начар көрүү мүмкүнчүлүгү менен 

көздүн курчтугу төмөндөшү тышкары көрүү милдетин кы скарткан 

башка терс факторлор   (көрүү талаасы, түстүү басмырлоону, 

контраст сезимталдыкты кыскарган, көрүүнүн кыймылдуулугунун 

бузулуусу)   бул    окуучуларга мүнөздүү. Бул, өз кезегинде, көрүү 

жөндөмдүүлүгү начар ар кандай клиникалык түрдө катышуусу 

менен татаалданат (рефракциянын бузулуусу, карек патологиясы,  

глаукома,  кыймыл  аппаратынын оорулары ж.б.)  Жогоруда 

көрсөтүлгөн себептер    акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  бузулган   окуучулардын: шайкеш, так, ырааттуу көрүнөө 

сүрөттөрүн түзүү, мейкиндикти кабылдоосу жана багыт алуусу  

бузулат. Алардын  кабыл алуусунун тездиги жана тактыгы бир 

кыйла кыскарган, алысты кабыл алуусу, кыйынчылык менен өзгөчө 

сезүү стандарттарга, көрмө -кыймылдык макулдашуу боюнча 

кыйынчылыктар, көрүп кабыл  алуунун бардык касиеттеринде  

алсыроолор бар (бүтүндүгү, тандоо, туруктуулук, жана башкалар.).  
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Бул  топтогу окуучулардын  көрүү анализаторунун абалына 

карабастан   ыктыярдуу жана эрксиз эске тутуунун төмөндөшү  

мүнөздүү,    түшүнүксүз жана так эмес элестөөлөрдүн б ардыгы, 

окуяларды кайра чыгарууда  кыйынчылыктардын  пайда болушу 

мүнөздүү.  

Бул  топтогу окуучулардын  басымдуу көпчүлүгүндө 

окуучулардын кептик өнүгүүсүндө бузулуулар белгиленет, кепте  

бардык сүйлөө компоненттери  жабыр тарткан: лексика, тыбыш 

айтуу, грамматикалык жагы. Кептин  грамматикалык түзүлүшүнүн 

бузулушу, үзгүлтүктүүлүгү, сүйлөмдөрдү  көркөмдөөнүн  

бузулушу,   сүйлөмдөрдү  негизги мүчөлөрүн калтырып кетүүдө   

көрүнөт. Байланыштуу кептин жай темпи жана   анын сапаттык 

өзгөчөлүктөрү   мүнөздүү: вербализм, сүйлөө жасалмалуулук,   

кайталоо кыйынчылыктары, себептүү -байланыштыктарды 

түшүнүүдө кыйынчылыктар, убакыт жана мейкиндик белгилөө 

болушу,  сөз байлыгынын кедейлиги.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар   (акыл-эс бузулуулары менен)  ой жүгүртүүсү бузулган 

(ой алсыздыгы, жалпылоонун чектелиши,  бир жагынан, сезүү 

маалыматынын жетишсиздигинен татаалдашса,  экинчи жагынан - 

башка ой операциялардын жетишсиздигинен татаалдашат (анализ,  

синтез, салыштыруу,  абстракция ж.б ..) .   ой- жүгүртүүсүнүн 

тыгыздыгы менен   мүнөздөлөт.   

    Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар   (акыл-эс бузулуулары бар)   ишмердиктин курулушунун 

жана мотивациясынын  бузулуулары байкалат көпчүлүк иш -аракет 

ошол ишке расмий мүнөзгө ээ, ошондуктан, максаттары жана иш -

аракеттердин туура эмес катышы пайда болот, шыктандыруучу иш 
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бузулуулар байкалат: ошондуктан окуучулар чынында эле олуттуу 

жыйынтыктарды алабыз деп күтүшпөйт. Окуучулар  

ишмердүүлүктүн    максатын алмаштыруу же  иш-аракетинин 

жөнөкөйлөтүү, иш -аракетти алдын ала багыт алуусуз,  мазмунунун 

анализи жок  кылышат,  алар көп учурда аларда камтылган 

маалыматтардын туура талдап туруп, ага алдын ала багыты жок 

жүзөгө ашырылат. Алардын көпчүлүгү иш жүрүмүндө алынган 

жыйынтыгы боюнча, таанып -билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүү 

төмөн катышуусуна жетишсиз сын көз менен мүнөздөлөт.  

Мындан тышкары, алардын жан чөйрөсүнүн жетиле 

өнүкпөгөндүгүндөгү  бар. Эмоционалдык  сезим  курчап турган  

дүйнөнүн динамикасынын таасирине   туура келбейт,  бир 

маанайдан  башка  маанайга тез өтүү байкалат.   Окуучуларда  

көбүнчө эрк процесстери  бузулган:  өзгөчө демилгелүүлүк,  өз 

алдынча    иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,   алардын иш -

аракеттерине баа алышпайт: көп учурда окуучулар  өз кылыктарын 

баалай алышпайт.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык 

бузулуулары бар) көрүүсү   бузулган   окуучулардын өзгөчө  

билим алуу муктаждыктары  

Аталган топтун  окуучуларынын  эки  негизги бузулууга ээ  

болушу психофизикалык өнүгүүсүндө өзгөчөлүктөрдүн болушу 

билим алуудагы  өзгөчө  муктаждыктарын  болушун шарттайт. Бул, 

өз кезегинде, окуучулардын  билим шарттарына көнүүсүн   жана 

негизги баштапкы билим билим берүү ылайыкташтырылган 

программаларын өздөштүрүү  натыйжалары жетишүүнү  

кыйындатат.  
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү   бузулган 

окуучуларга  мүнөздүү болуп билим алуудагы  өзгөчө  

муктаждыктары болуп төмөнкүлөр саналат:  

  Окутуу жана тарбиялоону уюштурууда кээ бир факторлорду 

эске  алуу: көрүү диагнозун (негизги жана кошумча), көрүүнүн 

бузулуусунун убактысын жана баланын жашын, негизги көрүү 

функциялардын абалын, оптикалык каражаттар м енен 

көрүүсүн коррекциялоо   мүмкүндүгүн (көрүүнү  жакшыртуу 

үчүн приборлор жана сунушталган оптикалык коррекция), 

көрүү же/жана тийип сезүү, физикалык  жүктүн режимин; 

көрүүсүн  жоготуу убактысын, жашоо ишмердигинин тар 

сенсордук негизде ишке ашырылган убактысын жана баланын 

жашын, сунушталган тийип сезүү, физикалык  жүктүн 

режимин;  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)  

аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

   окутуу жана таанып -билүү иш-аракети үчүн атайын 

ыкмаларын  колдонуу (алгоритмизация);  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  

   дүйнөнүн объектилерин жана  буюмдарын өнүктүрүү  көп 

сезимдүү  кабылдоону өнүктүрүү;  
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  көрүү кабылдоо үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүл үгүн  

камсыз кылуу;  

  туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген 

жекече көргөзмө куралдарды   басымдуу пайдалануу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу   жолдорунун калыптануу 

көлөмүнө жараша,   көрүүсү   бузулган окуучулардын  окуу 

ишинин темпин эске алуу менен; сабак   структурасына   

даярдоочу (пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;  

  кепти бузулган функциялардын  толуктоочу  каражаты катары 

окутуу  жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу, 

сүйлөө речин  коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө 

ашыруу;  

  кептин вербализм  жана формализмин алдын алуу жана 

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;  

  микро жана макро мейкиндикте багыт  алуу көндүмдөрүн жана 

ыктарын  максаттуу калыптандыруу;  

   коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;  

    окуучулардын демилгелерин,  таанып билүү жана жалпы 

активдүүлүгүн (кыймылдарын дагы) өнүктүрүү үчүн 

шарттарды түзүү;  

  ишмердүүлүктүн мотивациялык компонентин ар түрдүү 

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;  

  коммуникативдүү ишмердүүлүктү  өнүктүрүү жана 

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;  

  кыймыл чөйрөсүндө бузууларды  коррекциялоо үчүн 

шарттарды түзүү;  
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  жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн 

өзү баалоо сезимин) жана рефлексивдүү   мамилелерди 

калыптандыруу;  

  мүнөздүн терс сапаттарын тууралоо, жүрүм-турумдагы 

бузулууларды    алдын алуу;  

  педагог менен окуучулар ортосундагы  карым–катышты  

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо;  

   билим берүү уюму менен үй бүлөөнүн карым–катышын  

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо.  

4.1.2.    Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  

бузулган    окуучулардын жалпы башталгыч билим берүүнүн    

болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн  

программасын   өздөштүрүүсүнүн   күтүлүүчү  натыйжалары  

  Инсандык  жыйынтыктар  төмөнкүлөрдү         чагылыдырат:  

   окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу  

ишмердүүлүгүнө     кызыгууну жана   мугалим жана окуучулар 

менен карым-катыш түзүү  көндүмдөрүн  калыптандыруу;  

   Өз  өлкөсүн жана шаарын сүйүүнү өнүктүрүү;  

  башкалардын сезимдерин түшүнүүгө жана сез е билүү 

жөндөмдүүлүгүн  калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктарын жана 

эмоционалдык адептик сезгичтигин  калыптандыруу;  

   баарлашуу көндүмдөрүн  калыптандыруу жана    коомдук   

кызматташуу  ченедерин өздөштүрүү ;    

  ден соолукту сактоо, коопсуз,  саламат жашоо  эрежелери  

жөнүндө   билимдерин калыптандыруу;  

  предметтик-практикалык ишмердикке, эмгек кыймылдарына  

кызыгуусун   калыптандыруу  .  
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 Предметтик  жыйынтыктар  окуучулардын окуу предметтерди жана 

коррекциялык- өнүктүрүүчү аймактардын курстарын   

өздөштүрүүнү  чагылдырат.  

Предметтик жыйынтыктар   

   "Кыргыз /  орус тили" предметин окуунун натыйжасында акыл-

эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур  окуучулар  тилди 

адамдын бааарлашуусунун негизги каражаты   катары 

түшүнүшүп,  эне тилине позитивдүү мамиле калыптанат, бул 

аларды окутуунун негизи, өнүктүрүүнүн каражаты  болуп калат.  

 Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы  жана тийип 

сезүү  жакшырат, көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт,  

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү  калыптанат (жумуш 

ордунда, китепте, дептерде), кыймылдардын макулдашуусу жана 

темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө тийип сезүү  

жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар жаратылыш объе кттерин жана 

алардын моделдерин  рельефтүү сүрөттөр менен байланыштыруу  

жөндөмүнө ээ болушат.  

   Фонетика жана графика:  

  тамга жана тыбышты айырмалаганды;  

  тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана 

түшпөгөн үндүүлөр;  жумшак жана каткалаң   үнсүздөр,  

  түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң   

үнсүз тыбыштар;  

  алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;  

  фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;  

  сөздөрдү  дидактикалык материалдын жардамы менен 

жана жардамсыз тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн, 

фонетикалык-графикалык аныктоо.       
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Орфоэпия:  

   кепте адабий эне тилинин сүйлөө ченемдерин колдонууну 

(орфоэпиялык, лексикалык, грамматикалык) жана сүйлөө 

этикеттин эрежелери жөнүндө баштапкы түшүнүктөрү;  

  Баарлашуу процессинде өздөштүрүлгөн оозеки жана жазуу  

речинин кептик формаларын  колдоно билүү.  

Сөздөр курамы (морфемика): 

  уӊгулаш сөздөрдү жана сөздөрдүн формаларын айырмалай    

билүү.  

Морфология :   

  ар кандай категориядагы сөздөрдү  суроо боюнча тандай 

билүү;      

  сүйлөмдөрдү талдоодо ар кандай дидактикалык материалдарды 

колдонуу.  

Синтаксис :    

  Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;  

  Сөздөрдөн  сүйлөмдүн түзө  билүү, сөздөрдүн бузулган 

тартибин рельефтүү сүрөттөргө  таянып калыбына келтирүү;  

«Орфография  жана пунктуация» мазмундук линиясы:  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   көрүүсү   бузулган  окуучу 

өздөштүрөт  

  Туура жазуу эрежелерин колдонуу (курстун мазмунунун 

көлөмүндө); 

   окуу китебинен же карточкадан тексттен  30 -35  сөздү туура   

көчүрүп жазуу;  

  өздөштүрүлгөн  oрфограммаларды колдонуп    20 -25 сөз 

көлөмүндө текстти угуп  жазуу;  
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  өз  окуу куралдарында багыт алууну жана  өз алдынча сабакка 

даярдануу көндүмдөрүн  калыптандыруу;  

"Сөз өстүрүү" мазмундук линиясы:  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   көрүүсү   бузулган  

окуучу өздөштүрөт:   

   күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана  

сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу көндүмдөрүн,  

репликаларга  жооп берүү, маекти улап кетүү)  сактоо;  

    Текстти   сүйлөмдөргө бөлүү ыктарын;  

     текстти атоо  боюнча талкууга катышуу ыктарын;  

  текстти өз алдынча  атоо ыктарын;  

   тексттин планын мугалимдин жардамы менен  иштеп чыгуу  

ыктарын ;  

   тексттен  өз алдынча анын анализинен кийин  3 -4 сүйлөм  

жазуу ыктарын;   

  мугалимдин жардамы менен   баяндама жана дилбаян жазуу 

ыктары;   

  баарлашуунун конкреттүү кырдаалдары боюнча  каттарды, 

куттуктоо каттарын жазуу жана, жана башка кыска тексттерди 

түзүү;   

   Окуу.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулардын  окуу   алардын  жашоодо өз ордун түзүү,    бардык 

окуу  предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүн ө    жана 

инсандык өнүгүүсүнө  жардам  берээрин сезишет.  Системалуу 

окууга муктаждык калыптанат. Көркөм  адабий чыгармаларды 

окууга кызыгуусу пайда болот.  
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  Башталгыч  мектепти  аяктоо учуруна карата бул 

окуучулардын  керектүү деӊгээлдеги окурмандык 

компетенттүүлүгү,   жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине 

жетет,   базалык окуу ыкмаларын үйрөнүшөт.  

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо м енен,  ар 

кандай  коммуникативдүү жагдайларда диалог  жүргүзүүнү,    

балдар адабиятынын  уккан (окуган) чыгармаларын  талкуулоого 

катышууну  үйрөнүшөт.  Алар балдар  чыгармалары  тууралуу 

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү  түзүшөт, (каармандар, окуялар), 

планга жараша тексттин мазмунун оозеки  бере алышат, ой 

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди 

түзүшөт.    Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  

бузулган   окуучулар  жөнөкөй   ырларды жатка (окуп)  айтып 

үйрөнүшөт.    

   Акыл -эсинде  жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар коммуникативдик ишмердүүлүктүн  негиздерин  

өздөштүрүшөт.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар  окуу ылдамдыгын жогорулатуу үчүн жана сапаттуу окуу 

ыкмаларын өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүк алышат.    

 Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар билимдердин, көндүмдөрдүн, ыктардын   белгилүү 

системасын өздөштүрүшөт:  

Кептик  жана окуу ишмердүүлүктүн   түрлөрү:  

•  муундар  жана сөздөрдү     туура окуу көндү мдөрүн 

калыптандыруу;  
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•  туура тыбыш айтууну (сүйлөөчүүнүн    артикуляциясын 

түздөн- түз кабыл алуу мүмкүн эмес болгондо);  

•  баарлашуу үчүн  кептин толук түрүн   колдоно билүү 

жөндөмдүүлүгү;  

•  окуу маанисин түшүнүү менен     китеп окуу  жөндөмү;  

•    окуучулардын китепти окуусу  (үн чыгарып) жана ичинен 

окуу көндүмдөрү, алдын ала даярдыктан кийин  ыр 

чыгармаларын уккулуктуу айтып берүү көндүмдөрү   (7 -8-

ыр);  

•  үн  китептерин,   басма китептерин   угуу көндүмдөрү;  

•  чыгарманын негизги идеясын жана каармандардын оюн 

аныктоо  көндүмдөрү;  негизги окуяларды аныктоо жана 

алардын тизмегин жана өз ара байланышын  түзүү;  

тексттеги негизги ойду билдирип, мугалимдин жардамы  

менен тексти атоо; чыгарманын мазмуну боюнча 

суроолорду берип, аларга жооп берүүгө;  

•   окулган чыгарманын адептик мазмунунда багыт алуу, адеп -

ахлактык нормалар менен каармандардын иш -аракеттерин 

салыштырып, жыйынтык чыгара алуу жөндөмү;  

•  текстке же өз тажрыйбасына таянып окулган чыгарманын  

окуяларды  жана каармандарды     талкуулоо   иштерине 

катышуу көндүмдөрү (жөнөкөй суроолорду берүү, сөз 

этикеттин эрежелерин жана топто иштөөнүн эрежелерин 

урматтоо менен өз ой -пикирин билдирүү).  

Балдардын  окуу (тексттердин бардык түрлөрү үчүн) 

тегереги:  

•  китепканадан бир темада балдар үчүн адабий китептерди  

тандоо жүргүзүү көндүмдөрү;  
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•  1-2-беттен турган   балдар китебинен текстти   өз 

алдынча окуу көндүмдөрү ( балдар үчүн жомоктор, 

окуялар)   

Адабий пропедевтика (адабий тексттер үчүн гана):  

• көркөм чыгармалардын ар түрдүү жанрларын айырмалай 

билүү (окуя, уламыш, жомок, табышмак, макалдар, ылакаптар), 

чыгармалардан конкреттүү мисалдарды берүү.  

Чыгармачылык ишмердүүлүгү:  

• сүрөт  боюнча  оозеки баян   түзүү мүмкүнчүлүгү;  

• жаш курагына ылайык күнүмдүк көйгө йлөрүн чечүү үчүн 

оозеки жана жазуу тилин колдоно билүү;  

  Математика  

"Математика" окуу предметин  үйрөнүүнүн натыйжасында,    

акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулар  изилдөө, логикалык жана алгоритмдик ой жүгүртүүсүн 

элементардык ыкмаларын өздөштүрүү  мүмкүндүгүн алышат, 

мейкиндиктик элестетүүлөрүн жана математикалык кептин 

негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ болушат, 

математикалык цифраларды  жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.  

 "Математика" окуу предметин окуунун натыйжа сында,    акыл 

-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   окуучулар  

микро жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү, сезүү 

тажрыйбасын байытууга,  багытталган жөндөмдүүлүктөрүн 

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -

бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин 

жайгашуусуну сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болушат. 
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Окуучуларда предметтердин  көлөмү, түзүлүшү, саны, 

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары  жөнүндө 

конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   көрүүсү   бузулган 

окуучу белгилүү  көндүмдөр, ыктар жана билимдер системасын 

өздөштүрөт   

Сандар  жана  көптүктөр:  

сандык тизмекти түзгөн  мыйзам ченемдүүлүктү -эрежени 

аныктоо жөндөмдүүлүгү, ошондой эле алдын ала  берилг ен 

суммасына же өз алдынча тандалган эреже боюнча  сандык бир 

катарды түзүү  (азайтуу/ бир нече бирдиктерге чоӊойтуу, сандын 

бир нечеге эсеге өсүшү /  азайышы);  

• тигил же бул  орнотулган  же алдын ала берилген белгилерге 

жараша санына топтоштуруу жөндөмдүү лүгү;  

•  көлөмдөрдүн (убакыт, узундук, масса)  негизги бирдиктерин 

(килограмм —  грамм; час —  минута, минута —  секунда; метр —  

дециметр, дециметр —  сантиметр, метр —  сантиметр, сантиметр —  

миллиметр) жана алардын ортосундагы  мамилелерди    колдонуу 

менен жазылган сандарды, көлөмдөрдү окуганды, жазууну, 

салыштырууну;   

Арифметикалык амалдар :  

  эки орундуу сандарды кошуу, кемитүү,   көбөйтүү жана 

бөлүү амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын  

алгоритмин  кошуу жана көбөйтүү (анын ичинде 

калдыгы менен бөлүүнү)жадыбалдарын  колдонуу 

аркылуу жүзөгө ашыруу;  

  бир орундуу, эки орундуу, сандарды 100дүн 

тегерегинде амалдарды оозеки кошуу, кемитүү, 
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көбөйүү жана бөлүүнү жадыбалдын жардамы менен  

(анын ичинде нөл  жана 1 саны менен) жүзөгө ашыруу;  

  математикалык туюнтмаларды  окуганды, сандык  

туюнтманын маанисин  эсептегенди (2 -3 

арифметикалык амалды камтыган кашаасы бар  жана 

кашаасы жок);  

  көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;  

  арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу 

жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;  

Тексттик  маселелер менен иштөө:  

  маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара 

байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун 

ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо иш -аракетин 

түшүндүрүү;  

  окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен 

байланышкан  маселелерди арифметикалык жол менен   

(1-2 амал)  

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык  фигуралар:  

  объекттердин мейкиндикте жана түздүктө 

салыштырмалуу абалын сүрөттөө;   

  геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу 

(чекит, сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук,  үч бурчтук, 

тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек;  

  геометриялык фигуралардын,  сызыктардын, үзүк 

сызыктарды   чийүү;    

  көрсөтүлгөн чен -өлчөмдөр  менен   геометриялык 

фигураларды курууну ишке ашыруу;  

  маселелерди чечүү үчүн, төрт бурчтук жана тик 

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;  
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  геометриялык чөйрөнү атоо жана таануу (куб, шар);  

  геометриялык фигураларды реалдуу буюмдар менен 

окшоштуруу ыктары.  

Маалымат менен иштөө:  

  жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;  

  рельефтүү чекиттик ариби  менен жасалган жөнөкөй   

таблицаларды толтурууга;  

 

 

Табият  таануу (адам, жаратылыш, коом)  

Табият  таануу окуу предметин окуунун натыйжасында,  акыл-

эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү   бузулган    окуучулар    

табигый, коомдук обьектилер  жана кубулуштар бирдиктүү 

дүйнөнүн бир бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө, 

системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат,  адам 

жана коом   жөнүндө  практикалык тажрыйбага багытталган   

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт,   дүйнөгө бирдиктүү көз 

карашта болушат.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү   бузулган    

окуучулар  билим, ык, көндүмдөрдүн  белгилүү  системасына ээ 

болушат:  

Жаратылыш жана коом:  

  жандуу жана жансыз жаратылыш объектилерин жана 

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;  

  берилген алгоритм негизинде   Жандуу  жана жансыз 

жаратылыштын изилденген  объекттердин жана 
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кубулуштардын сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин 

бөлгөндү;  

  жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же  

тышкы белгилери боюнча салыштырып,   изилденген 

объектилердин   жөнөкөй классификациясын аткарууга;  

  чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.  

  керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол 

менен жасалган ар түрдүү маалыматтык   басылмаларды  

(табигый илимдердин  сөздүгү,    карталар  атласы, 

өсүмдүктөр менен жаныбарларды  аныктоочу, анын ичинде 

компьютер каражаттарын) пайдаланууга;  

  кубулуштарды  түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин 

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус, 

карта, план);  

  Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй 

мамилелерди  аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын 

түшүндүрүү  үчүн аларды пайдаланууга;  

Адам жана коом:  

  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик   белгилерин,  борбор  

шаардын, өзү жашаган жердеги  кээ бир белгилүү кооз жерлерди  

таануу;  дүйнө картасынан Кыргыз Республикасын,  

Кыргызстандын картасынан Бишкекти, өз районун, анын негизги 

шаарын табуу;  

  коомдук топтордогу   адамдардын карым -катнаш мамилелерине 

(үй-бүлө, курбулардын тобу, этникалык топтордун), ак 

ниеттүүлүк жана руханий, адеп -ахлактык ийкемдүүлүгүнө, 

этикалык сезимдердин позициясында, анын ичинде алардын 
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башка, адамдарга ой -сезимдерин, боорукерлигин жана түшүнүү   

мамилеси боюнча  адамдарга баа берүү.  

Музыка  

Музыканы  изилдөө натыйжасында, акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар көрүүсү   начар     окуучулардын сезимдик активдүү 

кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын  негиздери 

калыптанат.  

   Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  бузулган   

окуучулардын адамдын руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө 

адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу тууралуу баштапкы 

элестөөлөр калыптанат. Окуучулар музыкалык маданияттын 

негиздерин (анын ичинде, кыргыз музыкалык маданиятынын 

материалында) үйрөнүшөт.   Алардын  музыка искусствосуна жана 

музыкалык ишмердүүлүккө көркөм табити жана кызыгуусу  

өнүгөт. Алар  музыканы кабыл алганды жана  музыкалык 

чыгармаларга  өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;   музыкалык 

образдарды колдонуу  тажрыйбасына ээ болушат.  

Музыка адам жашоосунда:  

• ар түрдүү жанрдагы музыканы түшүнө билүү;   музыка 

өнөрүнө   эмоционалдык жооп, өз көз  карашын билдирүү, кээ бир 

музыкалык чыгармаларг иш өз ой -пикирлерин айтууга;  

• музыкалык чыгармачылыкты ырдоо, сүйлөө, кыймылдоо, 

оюндар, иш-аракеттери аркылуу өзгөчөлүктөрүн көрсөт ү.  

Музыкалык  көркөм өнөрдүн негизги мыйзам 

ченемдүүлүктөрү  

• көрүү жана сүрөттөлүш  басымдарын жеткирүү 

мүмкүнчүлүгүн;  



1515 
 

• музыканын  жеткиликтүү түрлөрүн   ансаблде, жамааттык 

(хор жана инструменталдык)  байланышта жана өз ара аракеттенүү  

жөндөмүнө.  

Дүйнөнүн  музыкалык сүрөтү:  

• музыканын  жеткиликтүү түрлөрүн   аткаруу билгич тиктер 

жана көндүмдөр (ыр, ж.б.);   

• музыка түрлөрүн аныктоо жөндөмүн, ар кандай музыкалык 

аспаптардын үнүн, анын ичинде заманбап электрондук.  

Сүрөт  

 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү   бузулган    

окуучуларда  «Сүрөт» предметин  окуунун натыйжасында  көркөм 

искусствонун  эстетикалык  баштапкы түшүнүктөр калыптанат,  

сулуулукту «сулуу эместен» айырмалай билишет.    Окуучуларда 

искусство чыгармалары   жөнүндө  оюн  билдирүү  мүмкүнчүлүгү 

пайда болот («жагат» - «жакпайт»).  

  Тартуу үчүн куралдарда багыт  алуунун элементардык 

ыкмаларын үйрөнөт,  көркөм искусствонун элементардык 

каражаттары аркылуу  көркөмдөө  тажрыйбасын кеӊейтишет.   

Искусствону кабыл алуу жана көркөм чыгармачылыктын 

түрлөрү  

Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн көрүп 

кабыл алуу жана   өзгөрүүсүз анализаторлор аркылуу, карап 

кабылдоо аркылуу баамдай билүү  (ж.б., китеп мисалдарды 

көрүүгө, басылмалары)  

 "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, 

сулуулукту көрө билүү    жөндөмү;  

 көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар 

кайсы тарабын жана турмуш кубулуштарын   сүрөттөө 

жөндөмү, таануу жана сүрөттөө;  
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 ар түрдүү көркөм иш-чаралар боюнча башталгыч 

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр;  

 мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй 

курам түзүү көндүмдөрү;  

 сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра 

билүүнү;  

 таралган салттуу элдик кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата -энесинин) 

билүүсү;  

 материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр 

мамиле жасоо эрежелерин билүү;  

 материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз, 

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.)  жөндөмдүүлүктөрү; 

тапшырмага ылайык   өндүрүү үчүн материалдарды тандап алуу 

мүмкүнчүлүгү;  

 айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү; коопсуздук талаптарын  жана 

санитардык талаптарды билүү;  

 өзүн-өзү жардам көндүмдөр, кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

 куралдар менен  коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме 

(сызгыч,   бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана  саюу (тигүү 

ийнеси);   

 буюмдун  формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

 татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй   буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, графикада 

колдонуу.  

 .   Дене тарбия  
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү   бузулган    

окуучу  дене  тарбия боюнча окутуунун натыйжасында ден соолугу 

бекемдейт, физикалык, адептик жана коомдук деӊгээли, окууга 

жөндөмдүүлүгү   жогорулайт  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   көрүүсү   бузулган 

окуучу  физикалык көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана 

өнүгүүсүнө  өз таасирин тийгизишин түшүнөт.  Негизги  физикалык 

сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, ылдамдыкты, чыдамкайлыкты, 

ийкемдүүлүк жана тең салмактуулукту өздөштүрөт .    Дене  

тарбиянын, кыймылдуу оюндардын  ден соолугуна, окууга,  ишти 

жакшыртууга,   маанисин, денелик гармониялуу, адеп -ахлактык 

жана коомдук өнүгүүгө  көмөгүн түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын 

дене тарбия каражаттары  аркылуу өзүн -өзү жөнгө салуу боюнча 

алгачкы көндүмдөрү калыптанат.  

Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо, 

басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык 

сапаттары (күч, ылдамдык, чыдамкайлык, координация, 

ийкемдүүлүк, тең салмактуулук) калыптанат. Дене тарбия 

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын 

алууга жардам берет.    Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  бузулган  окуучуларда  дене тарбия көнүгүүлөрү менен 

машыгуу зарылдыгы    калыптанат.  

Дене  тарбия  боюнча билимдер  

Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар 

кандай формаларын  жүзөгө ашыруунун системасы катары. 

Жөө басуу, чуркоо, секирүү, тоо -ташка, сойлоп, басуу, лыжа 

тебүү, сүзүү адам кыймылынын маанилүү каражаты катары.  
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Дене  машыгуу учурунда кырсыкты  алдын алуу 

эрежелери: окуу ордун уюштурууну, кийим -кечек, бут кийим 

жана жабдууларды тандоо.  

Дене тарбия жана биринчи конкурстардын өнүгүү 

тарыхы.  Дене тарбиянын  эмгек жана аскердик иш -чаралар 

менен байланышы.  

Физикалык  көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө 

жана өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана 

негизги физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы.  

Негизги  физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдыкты, чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең 

салмактуулук. Физикалык жүк  жана жүрөк согушунун 

өсүшүнө тийгизген таасири.  

Спорттук  иш-ыкмалары .  

Күн  тартибин түзүү. Жөнөкөй  чыӊдоочу жол -жоболорду 

аткаруу,   жана алардын булчуӊдардын, дене калыбына, 

негизги физикалык сапаттарды өнүктүрүүгө, өнүктүрүү 

боюнча көнүгүүлөрдүн топтомдору; күнү (эртең менен 

машыгуу) режиминде саламаттык сактоо боюнча иш -

чараларды жүзөгө ашыруу.  

Физикалык  өнүгүү жана физикалык даярдыгына  өз 

алдынча байкоо жүргүзүү. Дене узундугу жана дене 

калыбынын абалды жана физикалык касиеттерин 

көрсөткүчтөрү. Машыгуу учурунда жүрөктүн кагышын өлчөө. 

Таза  абада ойной турган оюндарды уюштуруу   (спорт 

аянтчаларында жана спорттук залда  жүрүм -туруму).  

  Физикалык көнүгүүлөр. Физикалык көнүгүүлөрдүн  физикалык 

сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири, 
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көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш-ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.  Дененин  

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги 

физикалык сапаттарды өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтом ун аткаруу; 

күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо   боюнча иш -чараларды 

аткаруу; (эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор. Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында 

жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин сактоо. Физикалык 

мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  ооруларын алдын 

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар  

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды  өнүктүрүү 

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн 

топтому.   Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо 

ишмердүүлүгү.  

Дене бойду жакшыртуу  

Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. Тизилүүнүн  

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме аракеттери; 

мугалимдин   көрсөтмөсү  менен жөнөкөй   буйруктарын тизмеде 

аткаруу. Жөө басуу, жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. 

тоскоолдуктарды дубалга чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык 

тактадан басуу аркылуу жоюу кыймылдары.     Чуркоо менен 

басууну алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бут ту бийик 

көтөрүп,   багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, 
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жогорку старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик 

көнүгүүлөрү: бир буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; 

узундукка, бийиктикке; аттап секирүү.  

Тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу менен оюн тапшырмалары, 

көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, шамдагайлыкты жана   

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Түзөтүү-  өнүктүрүүчү   аймак.  

 Ийкемдүү  (адаптивдүү)  дене тарбия (теориялык 

билимдер):     

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү   бузулган 

окуучулардын    ден соолукка  бекемдетүүгө жана коргоого 

көнүгүүлөр, анын ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган 

көнүгүүлөр,    дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда  калган көрүүнү 

сарамжалдуу пайдаланууну керектиги жөнүндө билимдерди 

өздөштүрүшөт. Алардын негизги физикалык сапаттарын 

жакшыртууга болот,   физикалык ыкшоолук, туура басышы жана 

келбети калыптанат.   ЫФДТ  сабактары эрксиз стереотиптешкен 

кыймылдарын  коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда   дене 

тарбия каражаттарын пайдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин   

тайманбас   алып жүрүү көндүмдөрү калыптанып, денелик 

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун  эсебинен 

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.  

  

Ийкемдүү  дене тарбия (теориялык билимдер):  

• өзүнүн ден соолугун  сактоо жана өнүктүрүү  үчүн 

ийкемдүү дене тарбиянын ролун түшүнүү жөндөмү;  

• ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөр түрлөрү жөнүндө 

билимдер, айырмалоо  жөндөмдүүлүгү;  
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• жөнөкөй кыймылдуу оюндар жана алардын эрежелерин 

билүү;  

• туура дем алууну, көнүгүүлөрдү аткарууда карама - 

каршылыктардын   эске алуу жөнүндө билүү;  

• дене мүчөлөрүн жана алардын кыймыл -

жөндөмдүүлүктөрүн билүү.  

Жалпы  көнүгүүлөр:  

• көнүгүүлөрдү түрү, максаты менен айырмалоо жөндөмү;  

• көнүгүүлөрдү уюштурууну жана аткарууну  кептик -угуу-

кыймыл макулдашуу негизинде жана көзөмөлү астында 

жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;  

• окуучулардын тизилүүлөрдү жана тизилүүлөрдүн түрлөрүн 

жүзөгө ашыруу ыктарын: сапта, колоннада, айлананын 

ичинде; шеренгада түздөнүү; шеренгада жана  колоннада    

биринчи жана экинчи эсептөө; ачуу жана жабуу же өзгөртүү; 

басуу (карама-каршы жана диоганал  боюнча) команда  

түрлөрү;  

• жалпы өнүктүрүүчү ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрү: 

ийилүү, буруу (башты, денени); Негиздери жана кол 

кыймылы; колдору менен негизги абалдар жана биргелешкен 

кыймылдар: башы жана колдору, колдору жана буттары,  

колдору жана денеси менен, олтуруу, жарты олтуруу, 

секириктер (карама - каршылыктарды эске алып), бут 

кыймылдары, жай чуркоо; туруп, отуруп, тизелеп   

көнүгүүлөрдү аткаруу;  

• буюмдар менен көнүгүүлөр (топ менен, желектер менен 

гимнастикалык таяк менен);  

• негизги кыймылдарды калыптандыруучу көнүгүүлөр: 

чуркоо, басуу түрлөрү, секириктер, топту ыргытуулар;  
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• дем алуу үчүн көнүгүүлөр: негизги, эсеп боюнча,  

кыймылдын  убакыт -мейкиндик өзгөчөлүктөрүн өзгөртүү, д ем 

алууну калыбына келтирүү көнүгүүлөр;  

• жөнөкөй машыгууларды жана  оюн кыймылдарын жүргүзүү 

мүмкүнчүлүгү;  

•   кыймылдуу оюндарды уюштуруу, алардын  түрлөрүнө 

жараша өз кыймылдарын жүзөгө ашыруу,  кыймыл 

активдүүлүгүн көрсөтүү ыктары;  

• бий элементтерин аткаруу ыктары: кадам ритми менен 

кыймылдоо (музыка менен) кол чабуу менен, отуруп, 

секирип; ритмикалык кыймылдар менен: жөө басуу, чуркоо, 

биринчи абалдагы секириктер, музыка менен көнүгүүлөр  

аткаруу ыктары;  

• басуу, чуркоонун түрлөрүн жүзөгө ашыруу;  

• кыймылды жүзөгө ашыруу үчүн туура калыпты, баштапкы, 

орто, акыркы абалды кармоо ыктары;  

• дененин жана  дене бөлүктөрүн  өнүктүрүү боюнча   

кыймылдарды  аткаруу жана  жөнгө салуу ыктары;  

• кыймылдарды буйрук менен, берилген ритм жана  ыргак 

менен,  жөнгө салуу ыктары;  

• так жана ачык -кыймыл-аракет кылууга умтулуу ыктары;  

• кыймыл  мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү ыктары;  

• буйруктарды натыйжалуу аткаруу  жөндөмдүүлүктөрү;  

Дарылоо жана түзөтүүчү көнүгүүлөр:  

• дарылоо - түзөтүүчү көнүгүүлөрдүн ар кандай түрлөрү 

жөнүндө  билүү;  

• кыймылынын жана сөз макулдашуу негизинде көнүгүүлөрдү 

аткаруу ыктары;  

• кыймылдарды так аткаруу ыктары ;  
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• дем алуу машыгуулары (1 - топ окуучулары) мурду менен дем 

алуу;  эсеп менен  дем алуу; демди калыбына келтирүү 

жөнүндө;  

• жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрүн аткарууда туура  дем алуу 

ыктары;  

• көнүгүүлөрдү дененин ар кандай абалында   аткаруу;  

• жеке булчуң топторунун күчүн жогорулатуу боюнча 

көнүгүүлөр,   муундар үчүн көнүгүүлөр: ийилүүлөр, чоң 

амплитуда менен тегерек айлануулар;  

• туура дем алуу менен ар кандай темпте үзгүлтүксүз  жөө 

басуу ыктары (велотренажёр);  

• дене келбети  жана таманды  бекемдөө үчүн көнүгүүлөр (  2 -

топтун окуучулары): статикалык (тик  түздүктө, гимнастикалык 

дубалга бетме-бет   туруп,   гимнастикалык отургучта отуруп, 

башына жүктү  кармоо менен) жана динамикалуу (басуунун ар 

кандай түрлөрү, отуруулар, буюмдар менен көнүгүүлөр);  

• макулдашуу жана багыт алуу үчүн көнүгүүлөр: сигнал боюнча 

жылып, топ менен жеке оюн, негизги жана берилген  багытта   

кол менен кыймылдар,  оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө 

боюнча, көнүгүү аткаруудан  кийин, бир багытта, эс тартып), 

устундагы кыймылдар, топ  менен түгөйлөш оюндар;  

• көрүү милдеттерин жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрү (көрүүсү  

калган   сокур окуучулардын 3 - тобу): жарык сигналы боюнча    

кыймылдар, бири -бири менен топту тоголотуп, горизонталдуу, 

үн чыккан бута(врача-офтальмологдун сунушуна   ылайык).  

• туура калыпты кабыл алуу ыктары.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү  багыттагы  көнүгүүлөр:  

• макулдашуу, туруктуулук жана шамдагай көнүгүүлөрдү 

жасоо ыктары;  
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• сөз макулдашуу жана кыймыл аракет негизинде 

көнүгүүлөрдү аткаруу жана  уюштуруу   ыктары;  

• токтоо менен басуу, чуркоо тоскоолдуктарды жоюу 

көнүгүүлөрүн аткаруу ыктары;  

•   чоң топ менен белги боюнча чектелген мейкиндигинде 

эркин кыймылдап,  жупта   топ менен иш-аракет кылуу 

ыктары; егизги жана берилген  багытта   кол менен 

кыймылдар,  оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө боюнча, 

көнүгүү аткаруудан  кийин, бир багытта, эс тартып), 

устундагы кыймылдар, топ  менен түгөйлөш оюндар;  

  • үн,  жарык  сигналдары  боюнча кыймылдарды жасай 

билүү;  топ менен көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары: ыргытып, 

тоголотуп,  алдашып  (  көрүүсү  калган   сокур окуучулар 

үчүн);  

• кыймылдуу оюндарда    окшош жана оюн кыймылдарын 

аткаруу ыктары;  

•  кыймылдуу оюндарды түрүнө  жараша айырмалоо жөндөмү;  

• машыгуу учурунда   чектеме кыймылдардан арылуу ыктары.  

Дарылоо тренажёрлорунда    көнүгүүлөр  

• жөнөкөй тренажёрлордун  ар кандай дайындалышы жөнүндө 

билүү;  

• көнүгүүлөр үчүн жөнөкөй  тренажердо   баштапкы абалын   

алуу ыктары (врача-офтальмологдун сунушу менен 

жүргүзүлөт);  

• жөнөкөй тренажёрлордо көнүгүүлөрдү аткаруу  ыктары;  

• эрк сапаттарын көрсөтүү ыктары.  

Коомдук-турмуштук  багыт алуу  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү  начар 

окуучулар билим берүү уюмунда жашоонун    коомдук жана 
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турмуштук  чөйрөлөрү тууралуу баштапкы элестөөлөрүн 

калыптандыруу,  алардын мектептеги жашоосун   жетиштүү 

ынгайлуу кылууга,   үй -бүлөлүк макамын жакшыртууга, байланыш 

чөйрөсүнүн жайылышына билимдерин жана көндүмдөрүн 

байышына түрткү болот.    Окуучулар  тегерегиндеги объекттер, 

адамдардын  мамилелери жөнүндө маалымат алышат,  бул аларга 

жашоодо өз ордун түзүүгө жардам берет.   

Жеке гигиена:  

  балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, 

жеке гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;  

  коомдук жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелерин 

сактоого;  

  кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү 

тазалык  каражаттарын колдонууну;  

Кийим  жана бут кийим:  

  Кийимдерди кийим бөлүктөрүн  атоону, кийимдин оң жана 

тескери жактарын аныктоо ыктарын;  

  Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу 

ыктарын  ;  

  кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо ;  

  кийимдерин колдонуу ыктарын;   

  көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты са ктоону.  

Турак -жай:  

  мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгисин атоого;  

  үйгө    коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;  

  үйдү   тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;  
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  тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды 

сактоо ыкмаларын  колдонууну;  

  бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;  

  сакталган анализаторлорду  коомдук -турмуштук багыт 

алууда колдонуу;  

  турмуш-тиричилик буюмдарын коопсуздук эрежелерин 

сактоо менен колдонуу.  

Тамактануу: 

  Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы 

келбети боюнча айырмалай билүү;  

  Нукура таза   тамак -ашты  айырмалай билүү;  

  жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;  

  азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, 

мөмө-жемиштерди чыгарганды,    суюк азыктарды  

куйганды, ж.б.;  

  кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөөдө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;  

  жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак 

суу куюу;  

  таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;  

  дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.  

Транспорт : 

   транспорт каражаттарын таануу;  

    Жүргүнчү  ташуучу   транспортту  пайдалануу;  

   Жүргүнчү  ташуучу унаа  аялдамаларынын мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү боюнча  табууга;  

   коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  
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Жүрүм-турум маданияты:  

  күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин  сактоону;  

  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонууга 

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

  курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылууга;  

  театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;  

  дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап 

алууга укуктуу;  

  токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;  

  белектерди тандоону билүү  ыктарын.  

Сатуу мекемелери:  

  дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;  

  соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктарын  ;  

  дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктарын;  

  соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү ыктарын;  

  сатып алууда жүрүм-турум  эрежелерин сактоо ыктарын ;  

  акча банкнотторун пайдалануу сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу ыктарын;  

Микромейкиндикте  багыт алууну өнүктүрүү:  

o   "өзү жөнүндө"эркин багыт  алуу жөндөмү;  
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o    Микромейкиндикте  багыт алуу жөндөмдүүлүгү - стөлдө, 

китепте,  алфавит катарында,   доскада;  

Макромейкиндикте багыт алууну өнүктүрүү:   

o  тааныш тегерек объекттерин, таануу жөндөмү;  

o    мектептин айланасындагы   объекттерди таануу жана 

алардын мейкиндикте жайгашуусун аныктай билүүнү.  

 

4.1.3.   Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар   көрүүсү  

начар  окуучулардын  башталгыч билим берүү  боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген 

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү жолдорун 

аныктоодо   төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:  

  1) өнүгүүүнүн  жекече  жана типологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө жана сокур окуучулардын атайын билим алуу 

муктаждыктарына жараша   баалоону чектөө;  

  2)   окуучулардын психикалык жана коомдук өнүгүүс үн , 

жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүндөгү  өзгөрүүлөрдү изилдөө 

менен, жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;  

  3) окуучулар  үчүн  БББ ЖББЫБПтын мазмунунун 

өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо  

өлчөө  параметрлерди, критерийлерди  жана инструменттердин 

биримдиги   калыс баалоону камсыз кыла алат.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

окуучулардын      жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө 

билим берүү иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле  
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кылуу, баа берүү үчүн   эки топтогу күтүлгөн натыйжаларга 

жетүүгө  жол берет: инсандык,   жана предметтик.  

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерин баалоо сокур окуучулардын өзүнчө  

предметтер боюнча, коррекциялык -өнүктүрүү   аймактын  

курстары боюнча   пландаштырылган натыйжаларга   жетишүү 

болуп саналат.  

Окуу предметтерин өздөштүрүү  жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик 

жыйынтыктарды баалоо системасы,  сокур окууч улардын  

билим алуу жетишкендиктеринин динамикасын баалоону 

камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү  баалоо 

менен предметтик мазмунду    өздөштүрүү  денгээлин   

баалоону камтыйт.  

  Окуу  сабактарын өздөштүрүү  менен байланышкан 

предметтик натыйжаларга  баа берүү объектиси, андан ары 

күнүмдүк жашоо шартка көнүү боюнча окуучулардын  окуу-

таанып билүү, окуу-практикалык маселелерди чечүү 

жөндөмдүүлүгү болуп саналат.  

 Жыйынтыктоо баалоо  сабактагы кыймылдарды  

ийгиликтүү өздөштүрүүсүн  контролдоо менен чектелет.  

 Баалоо  программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  1) стандарттын мазмунунда көрсөтүлгөн  

жыйынтыктардын толук тизмеси баалоо критерийлери катары 

кызмат кылат. Ошол  белгиленген   натыйжалардын тизмеси 

билим берүү  уюму тарабынан  өз алдынча кеӊейтилиши 

мүмкүн ;  

  2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөр үн   жана баалоо 

көрсөткүчтөрүнүн   тизмесин.  
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Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин 

баалоо   толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрдүн) пикирин эске алуу керек,  анткени баалоонун 

маанилүү параметри окуучулардын ар кандай коомдук 

чөйрөлөрдө (мектеп, үй -бүлө), күндөлүк турмушунда, өз 

даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүсү болуп  саналат.  

Жыйынтык  баага предметтер боюнча  натыйжалар 

чыгарылат, алар  билим берүүнүн  кийинки  баскычка  өтүү  

мүмкүнчүлүгү жөнүндө  чечим кабыл алуу үчүн колдонулат.   

түзөтүү- өнүктүрүүчү  аймактын курстардын мазмунун  

өздөштүрүү  менен байланышкан  жыйынтыктар Стандарттын 

талаптарына ылайык акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок 

окуучунун жеке делосуна "укту" деген жазуу түрүндө 

чагылдырылат.  

Окуучуга карата   баалоо 2022-жылы анын аккредиттөөнүн 

жүрүшүндө, о.э.  педагогикалык  кадрларды аттестациялоонун 

чегинде жүзөгө ашырылат.  

 Бул окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү 

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди  баалоо жүрүшүндө   

ПМПКлардын мониторинг изилдөө жана мүнөздөмөлөрү 

натыйжаларын эске алуу менен өнүктүрүүнүн күтүлүүчү 

натыйжаларга жетишүүгө акыркы баа берүү жыйынтыгына 

негизделген.  

4.2. Мазмундуу  бөлүм  

4.2.1. Инклюзивдик  билим берүү шартында көрүүсү   начар 

интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган  окуучулардын жалпы 

(универсалдуу) окуу иш -аракеттерин (ЖОИ)  калыптандыруу 

программасы.  



1531 
 

ЖОИ программасы көрүүсү  начар интеллектуалдык өнүгүүсү 

артта калган окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

билүүчүлүк  жана коммуникативдик иш -аракеттерин    

калыптандырууга багытталган.  

 Окуу сабактар боюнча жалпы иш -аракеттерин көрсөткөн,    

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,   окуучулардын  

таанып билүү жана билим берүү максатарын  өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттерине  төмөнкүлөр кирет:  

 көрүүсү  начар интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган 

окуучуга окуу процессин  жигердүү ишке ашыруусун камсыз 

кылуу;  

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу;  

 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

 билим берүү материалдарына окуу-таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

 сезүү-кабылдоо ишине муктаждыкты өнүктүрүү, окутуу 

маселелерин  сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды 

колдонуу жөндөмү;  

 мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү   ийгиликтин / 

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

 өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  
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 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга 

багыт алуу;  

 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо: калган көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) 

орнотуу, аны  реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда 

ишке ашыруу;  

 кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

  билим берүү процессинин бирдиктүү улантылышын камсыз 

кылуу.  

 

Жөнгө  салуучу жалпы окуу  иш -аракеттери төмөнкү көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте 

жаңы  окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

 коюлган тапшырмалар    боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш-аракеттерин пландоо;  

 натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

 милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү, иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;   

 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

 сакталган анализаторлорду ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;  
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 иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, 

аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл 

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары 

жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

  зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана 

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

    Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен 

көрсөтүлгөн:  

 окуу максаттарын   ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын ичинде 

электрондук, санариптик);  

 маселелерди  чечүү үчүн белги-симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

   аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу 

жана классификация сыяктуу логикалык операцияларды 

критерийлерди жана  негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;  

 айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

  объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн, алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

  аналогияларды түзүү;  
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  маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ 

болуу;  

    билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

жеткиликтүү  себептик - байланыштарды орнотуу;  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр 

менен көрсөтүлгөн:  

 Угуу ыктары жана  диалогдук айтып берүүнү колдонуу;  

жамааттык  талкууга катышуу ыктарын өздөштүрүү;  

 ар түрдүү  ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн 

кызматташуу позициясына умтулуу;  

 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

   

  ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну 

билүү;  

  шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес 

каражаттарды колдонуу.  

Жалпы  окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу,   окуучулардын 

жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, таанып билүүсүнүн 

өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу, сабактан 

тышкаркы иш-чараларда  жана сабактарда,  коррекциялык - 

өнүктүрүүчүү  аймактын   курстарында   ишке ашырылат.  

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу  окуу сабактарында жана  коррекциялык -

өнүктүрүүчү  аймактардын    курстарында, сабактан тышкары жана 

мектептик ишмердикте  ишке ашырылат.  



1535 
 

Жалпы (универсалдык)   иш -аракеттер  төмөнкү  окуу 

предметтердин алкагында калыптандырылат:  

"Кыргыз /  орус тили":  

 Окуу тапшырмасын кабыл алуу жана эске тутуу;  

 Коюлган тапшырмага  жана ишке ашыруу максаттарына 

ылайык иш-аракеттерин уюштуруу;  

 символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты 

тамга менен);  

 билимдердин  структуралаштыруу;  

 билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

 жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу.  

" Окуу":  

 окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;  

 сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур  окуучулардын, 

"Мен-образын" түшүнүүнү;  

 окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын 

тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   

багыт  алуусун   калыптандыруу;  

 адабий  чыгармалардын каармандарын  сезимдик 

натыйжалуу аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу   

негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;  

 жаратылышты  сүйүү сезими;  
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 каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;  

 дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун 

негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп 

чыгуу;  

 каармандардын  аракеттеринин мазмунун жана маанисин 

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;  

 билимдерди  түзүмдөштүрүү;  

 өз  оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;  

 көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;  

 билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);  

 "начар көргөн - көргөн" системасынын координаттарында 

өнөктөштөр  менен кызматташуу.  

"Математика":  

 математикалык маселелерди чечүүдө  кадамдарын   

уюштуруу;  

 коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш-аракеттерин пландаштыруу;  

 натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду 

ишке ашыруу;  

 маселелерди чечүү үчүн иш-аракеттердин ыкмаларды  

жана натыйжасын    айырмалоо;  

 максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  

 олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация 

(мис, объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  

 элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  
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 практикалык милдеттерди ишке ашырууда 

математикалык кепти  аң -сезимдүү пайдаланышат.  

"Табият таануу ":  

 өз  өлкөсү, шаары үчүн сүйүү сезүү;  

 экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;   

 негизги адеп-ахлактык нормаларды жана башка адамдарга, 

коомдук топтор жана жамааттар арасындагы   

мамилелеринин эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу 

боюнча багыт алуу;  

 сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн)реалдуу  иш -

аракеттерди жасоо  жана жүрүм - турумунда   аны ишке 

ашыруу;  

 белги-символдук каражаттарды   пайдалануу, анын ичинде 

даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө же 

объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;  

 жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т ышкы 

белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин негизинде 

салыштыруу;  

 сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш 

пайдалануу;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     тиешелүү 

кеп каражаттарын  колдонуу, монолог кебин түзүү,  кептин 

диалог  формасына ээ болуу;  

 өз  иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну 

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  
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"Көркөм искусство":  

 көркөм иш жыйынтыгына окутуу жана таанып  билүү 

кызыкчылыгы;  

 окуу маселесин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүү;  

 окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгүндө дүйнөнүн 

табигый жана коомдук -маданий   объекттери    менен 

кубулуштарын моделдештирүү жана алмаштыруу;  

 максатына жана аны чечүү үчүн шарттарына ылайык, 

алардын иш-аракеттеринин уюштуруу;  

 жетишкендиктерин жетиштүү түшүнүү, көркөм жана 

жемиштүү  иш-  натыйжасын баалоого жөндөмдүүлүгү;  

 суроо берүү жөндөмдүүлүгү (таанып билүү, тактоо, 

коммуникативдик мүнөздөгү );  

  көркөм иштин түрлөрү боюнча тажрыйбасын кеңейтүү;  

 зарыл практикалык жардамды туура талап кылууга жана 

алууга жөндөмдүүлүк.  

"Дене тарбия":  

 ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

 коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо 

маанилүүлүгүн түшүнүү;  

 адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү 

үчүн  дене тарбия маанисин  баштапкы  түшүнүктөргө ээ 

болуу;  

 кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча 

тажрыйбаны   өздөштүрүүгө;  
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 кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,  өзүн -өзү кабыл алуу, 

дене тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо 

жөндөмдүүлүгү;  

 дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;  

 машыгуу учурунда иш-аракеттерди көрсөтүлгөн 

ырааттуулукта кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;  

 машыгуу учурунда кыйынчылыктарга туруштук берүүгө 

түрткү иштеп чыгуу;  

 өз  жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн 

жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;  

 физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын 

ала билүүнү;  

 физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап 

кылууга жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;  

 кыймылга   жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичи не 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып  кирүү жөндөмү;  

 өзгөрүүсүз  анализаторлорду ыктыярдуу кыймыл -аткарууда 

пайдаланууга;  

 ишмердүүлүк    ыкмасын  жана ишинин натыйжасын  

айырмалай билүү жөндөмүнө;  

 дени сак жана коопсуз жашоону жөндөө, саламаттыкты 

сактоонун, жүрүм-туруму; дени сак жана коопсуз жашоо 

эрежелерин өздөштүрүү;  

 кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти 

пайдалануу;  

 машыгуу учурунда  "көргөн - көрбөгөн",  "сокур - сокур "  

координаттар системасында улуу адамдар жана курдаштары 

менен өз ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;   
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 дене тарбия  сабактарында баарлашуунун вербалдык жана 

вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, түшүнүү жана 

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактын алкагында төмөнкү  жалпы 

(универсалдык)   иш -аракеттер    калыптандырылат:  

 "Ийкемдүү дене тарбия":  

  көнүгүүлөрдү аткарууда сакталган анализаторлорду 

физикалык пассивдүүлүктө, стереотиптүү кыймылдарды 

коррекциялоодо   калыптанып жигердүү пайдаланууга;  

  кыймыл тапшырманы аткаруу үчүн ыкмаларды, жолдорду 

(мугалимдин жардамы менен) тандоо;  

"Коомдук-турмуштук  багыт алуу":  

 көз карандысыздык үчүн коомдук -керектөө багыт алуунун 

ыкмаларын өздөштүрүү  маанилүүлүгүн түшүнүү;  

 коомдук-турмуштук  көз карандысыздыгына багыт алуу;  

 улуу адамдар жана курдаштардын баалоосунда  багыт  алуу,  

ишмердүүлүктүн турмуштук,  баарлашуу сфераларында 

ийгилигин/ ийгиликсиздигинин  себептерин түшүнүү;  

 курчап турган объектилер жана  алар менен иш -аракеттер 

жөнүндө конкреттүү түшүнүктөргө  ээ болуу;  

 коомдук-турмуштук  багыт алуу боюнча окутуу жана таанып 

билүү кызыкчылыгын иштеп чыгуу;  

 коомдук-турмуштук  багыт алууда натыйжаларга жетишүү 

үчүн     толуктоочу жол  катары иш -аракеттерди 

алгоритмдештирүүнү  пайдалануу;  
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 конкреттүү шарттарга жараша коомдук -тиричилик 

маселелерин чечүү үчүн кыйла натыйжалуу ж олдорду  

тандап алуу;  

 коомдук-турмуштук  багыт алуу үчүн аналитикалык -

синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу (салыштыруу, талдоо, 

маанилүү белгилерин  тандап алуу, классификация жана 

алардын синтези)   үчүн негиздерди жана критерийлерди  

тандоо;  

 коомдук-турмуштук   багыт алууда практикалык 

көндүмдөрүн жана адаттарды өздөштүрүү  үчүн сакталган  

анализаторлорду пайдалануу;  

 коомдук-турмуштук  багыт алуу окутуу процессинде 

салыштыруу, талдоо, курчаган объектилери (буюмдарды) 

топтоону өздөштүрүү;  

 "көргөн –  начар көргөн",   " начар көргөн- начар көргөн" 

системасынын координаттарында курдаштары   жана улуу 

кишилер биргелешкен үзүрлүү ишинде   иштей билүү;  

 коомдук-турмуштук  багыт алуу процессинде  баарлашуунун 

вербалдык жана вербалдык эмес каражаттарын  кабыл  алуу, 

түшүнүү  жана чыгарууга жөндөмдүүлүгү.  

 

4.2.2. Инклюзивдик билим берүү идеясында иштеген 

мектептердин  окуу сабактарынын жана  коррекциялык -

өнүктүрүүчү аймактын курстарынын программасы.  

Кыргыз /  орус тили:  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу.  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  
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Берилген тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, 

суроолорго жооп аркылуу мугалимдин жардамы менен анын 

мазмунун  билдирүү.  

Сүйлөө.   Оозеки кептин диалог формасын практикалык 

түрүндө   өздөштүрүү. Маекти баштоо, колдоо, аяктоо, көӊүл 

буруу ыктарын    өздөштүрүү. Окуу  жана күнүмдүк 

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 

(саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап 

менен кайрылуу).   Туура  интонацияны сактоо.  

 Окуу .    Окуу текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу 

максатында тандап окуу. Текстте берилген ачык маалыматты табуу. 

Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды 

түзүү. Текстте камтылган маалыматтарды жалпылоо . 

Жазуу .    Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу.      3 -4 сүйлөмдөн 

турган текстти   белгилүү  эрежелер боюнча   угуп, окуп көчүрүп 

жазуу.   Балдар  үчүн кызыктуу темалардагы чакан өздүк 

тексттерди түзүү  (дилбаян).  

Сабаттуулукка окутуу . 

Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү  тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүздөрдү  айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.  
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Муун сүйлөөнүн минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  

муундарга бөлүштүрүү. Басым ордун аныктоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары.   е, 

ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку үнсүз 

тыбыштын жумшактык   белгиси катары. тамгалардын тизилүү 

катары..  

  Жазууда ажыратуу жана жумшартуу белгисин колдонуу.   

Сөздөрдө   тыбыштык жана тамгалык курам    мамилесин түзүү;   

йоттошкон тагалардын  жазылышы жана айтылышы. Тамга  эмес  

графикалык каражаттарды колдонуу: сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац.  Кыргыз/орус алфавити менен 

таанышуу. Алфавитти  билүү: тамгаларды  туура атоо, алардын 

тизмегин билүү.  

  Баш  тамгасы менен  сөздөрдү алфавит  боюнча жайгаштыра  

билүү.   Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.  

Сөздө  уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.  Уӊгу, түпкү 

тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, тектеш, сөздөр 

түшүнүгүн  өздөштүрүү.  

 Сөздү  түзүмү боюнча тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, 

каталогдор  боюнча алфавит менен иштөө. Баш тамга боюнча 

сөздүктөрдөн  сөздөрдү таба билүү, алфавиттик тартип боюнча 

сөздөрдү жайгаштыра билүү (мисалы: фамилиялар, аттар)  
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Орфография .   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу.  

Кепти өнүктүрүү .  Текстти  өз  алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,  байкоо боюнча анча чоң эмес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Систематикалык курс  

Фонетика жана орфоэпия.  

Үндүү  жана үнсүздөр, аларды айтуу ортосундагы 

айырмачылык.   Жумшак  жана каткалаң   үнсүздөр, жумшак жана 

каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш эмес 

тыбыштарды    үнсүздөрдүн   жумшактыгы боюнча аныктоо.   

Басым, сөздө басым  түшкөн үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү  

муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  сапаттык мүнө здөмөлөрүн 

аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ 

орус адабий тилинин ченемдерине ылайык   так айтуу. Сөздөрдү  

фонетикалык талдоо.  

  Морфология .  Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана 

мааниси. "Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп  берген сөздөрдү 

табуу. Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба 

билүү ыктарын өнүктүрүү.  

Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   бо юнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  
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  Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.   «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго 

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.  

Уӊгу.  Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен 

таныштыруу. Алардын милдети..   

Лексика. Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо. 

Тексттеги сөздүн маанисин  аныктоо же   түшүндүрмө сөздүктү 

колдонуу менен баалуулуктар сөздүн маанисин тактоо. Бир  

маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү түшүнүү, сөздүн  түз жана 

каймана мааниси. Кепте  синонимдердин жана антонимдердин 

пайдалануусун колдонуу.  

  Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  ү йрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр.  Ойго 

эмоционалдык түс (интонация) берүү.    Сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү     баса белгилөө.  

                          Сүйлөмдүн  негизги мүчөлөрү: ээ жана баяндооч. 

Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Сүйлөмдүн  негизги мүчөлөрүн 

табуу. Сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч мүчөлөрүн айырмалоо. 

Сүйлөм, сөз айкаштары, сөз ортосундагы байланышты ор нотуу. 

Сүйлөмдүн бир өӊчөй мүчөлөрүн колдонууда интонацияны 

пайдалануу, үтүрдү  колдонуу.  Бир  өӊчөй мүчөлөр, байламталар  

менен сүйлөм түзүү. Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу,  эки  

жөнөкөй   сүйлөмдөн турган сүйлөмдөр. Жөнөкөй  жана татаал 
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сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.  Татаал сүйлөмдөрдөгү үтүр. 

Татаал сүйлөм түзүүнү үйрөнүү, байламталардан кийинки тыныш 

белгилери.   

Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Туура  жазуу эрежелерин колдонуу:  

Кепти  өнүктүрүү  

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат 

менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти 

практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу , кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊге мелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 
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тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, ала рдын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги 

алдында, жамаат менен чогуу  даярдалган план боюнча изложение 

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян 

жазуу (сочинение).  

Окуу.   

Кептик жана окуучулук ишмердикти калыптандыруу  

Угуу. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу мугалимдин жардамы менен анын мазмунун  билдирүү, 

уккан көркөм  жана окуу текстке суроо берүү ыктары.  

Окуу.   

Үн   чыгарып окуу.  Муундук   окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым 

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.     Тыныш белгилерин 
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басым менен белгилеп окуу,  эрежелерин окуу. интонация -релиз 

менен сүйлөмдөрдү окуу.  

Ичинен окуу .   Ичинен окуп, чыгарманын  маанисин түшүнүү (  

көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү чыгармалар колдонулат). 

Тексттен  керектүү маалыматты табуу  жө ндөмү.  

 Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө . Тексттин ар  

кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу, 

илимий-популярдуу, аларды  салыштыруу. Тексттин бул 

түрлөрүнүн максатын аныктоо. Элдик фольклордук текстин 

өзгөчөлүктөрү. тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.  Китепти аты жана көркөмдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.   Маалыматтын  ар кандай түрлөрү менен иштей 

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү, 

тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда 

текстти колдонуу  аркылуу толуктоо. Көркөм  жана маалымдоочу 

материалдар менен иштөө.  

Класстан тышкары окуу .  Балдар  китептерин окуу. Китеп 

искусствонун өзгөчө түрү катары. Китеп зарыл болгон билимдердин 

булагы катары. Китеп окуу, көркөм, справочная. Китептердин  

элементтери: мазмуну, баш сөзү, башкы бет,  аннотация, 

иллюстрация. Китептеги  маалымат түрлөрү: илимий, көркөм 

(тышкы көрсөткүчтөр таянуу менен китептер, маа лымдоочу 

материал).  

Сүйлөө учурун даярдоо жана айтууну уюштуруу.  
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      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу. Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү: суроолорду түшүнүү, аларга өз  

алдынча жооп берүү, жана текст боюнча суроолорду берүү; 

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 

көркөм, илимий -таанып билүүчү текст). Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  

  Баарлашуу маданияты.  Учурашуу  жана  коштошуунун 

негизги этикет түрлөрү. "Сылык" деген сөздөр менен пайдалануу. 

Оозеки чакыруу, салам айтуу, кечирим суроо. Ар кандай 

кырдаалдарда байланыш этикет түрлөрүн колдонуу.  

Математика  

Пропедевтика.  

Буюмдардын  касиеттери  

Кээ  бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү 

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол 

жакта) жана башкалар.  

Салыштыруу   

Эки  буюмду салыштыруу, катар буюмдар.  

Көлөмү, аянты менен салыштыруу ири, чоң, кичине, ошончолук 

көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол эле баллга. 

өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу: узун, 

кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке); 

узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, жоон, ичке); 

бирдей, узундугуна барабар (туурасы, бийиктиги, тереңдик, 

туурасы); бирдей, бир түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, 

бийиктиги тереңдик жана туурасы). узундугу үч же төрт заттар 

менен салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туурасы); 
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Мындан ары, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, 

жоон); узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, 

жоон, ичке).  

Массасы боюнча  эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор, 

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, 

мисалы, тартылуу күчү сыяктуу эле, анткени, анын (салмагы) 

(бирдей, бир түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт 

заттар менен салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ 

жеӊил;  

Заттар  жана алардын компоненттеринин саны, предметин 

салыштыруу. эки же үч тийиш калкты салыштыруу. Сөз: 

канчалык көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле сум масы, бир аз, бир, 

бир, эч ким.  

Кичинекей тийиш калктын бир -бир, алар же алардын 

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу:  

көп, аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.  

Объектилердин мейкиндикте,  түздүктө абалы.  

  Объектилердин  мейкиндикте,   түздүктө абалы боюнча бири -

бирине   окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол, 

жогорку, төмөнкү, жогоруда, төмөндө, алыс, жакын, боюнча, 

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, менен, жана, алдында, 

артында, жогоруда, төмөндө, ортосунда, өз ара бор борунда, 

алдында.  

Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто 

(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол 

эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үстүнкү оң, сол, 

төмөнкү оң, сол бурчунда.  

Бирдиктер  жана алардын катышы  
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Убакыт  бирдиги - сутка.  Сутка: эртең менен, түштөн кийин, 

кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, 

убагында, узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.  

Курагы  боюнча салыштыруу: жаштар, карылар, жаш, же болбосо 

улуу.  

Геометриялык  материал  

Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб, жыгач.  

Сандар  жана көлөмдөр. Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн миллионго 

чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана разряддар. 

Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар менен 

тааныштыруу. Сандарды  салыштыруу жана сандардын тартиби, 

салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм,  

килограмм,  центнер,  тонна);    көлөм бирдиги  (литр), убакыт 

бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн 

бири, төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгил ери.   Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу 

тартиби. Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   

арифметикалык амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада 

орун алмаштыруу жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  

көбөйтүү).  
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Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана 

бөлүү алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге кө п, мынчага көп 

(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.  Мейкиндик мамилелер.  

 Геометриялык фигуралар .   Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору-ылдый, оң-сол, 

ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга 

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү 

геометриялык фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  

параллелепипед, пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө .   Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
).  

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    
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Маалымат менен иштөө.  Эсеп, көлөмдү өлчөө менен 

байланышкан маалыматтарды  чогултуу жана берүү, алынган 

маалыматты  турукташтыруу, талдоо.  Логикалык байланыш жана 

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана», 

«жок», «эгер .. . анда .. .», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар 

бири», «баардыгы»,«кээ бири»). Передметтердин, сандардын, 

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу, 

түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны окуу жана толтуруу  

Табият таануу.  

Адам жана жаратылыш  

   Бизди  курчап турган жаратылыш.   Табигый жана адам 

тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз жана жандуу жаратылыш. 

Объекттердин  белгилери (түс, формасы, салыштырмалуу өлчөмү 

ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  жайгашуусу (оң, сол, 

жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  көрүнүштөрүнөн мисал: жыл 

мезгилдеринин алмашуусу, кар, жалбырактардын түшүүсү, 

куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, күн батышы, шамал, 

жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.    Бардык  табигый   

объекттер  заттардан турат.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын  ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу 

заттар, суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар  менен 

жөнөкөй практикалык иштер. Жылдыздар  жана планеталар. Күн 

- бизге жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык  жана 

жарык булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү 

жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. 
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Географиялык карта жана план. Материктер жана океандар, 

алардын аталыштары, глобуста жана картада жайгашуусу.  

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү  табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, 

анын компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -

чачындар, шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын 

формалары: өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы 

түшүнүк өрөөндөрдүн жана тоолордун к артадагы шарттуу 

белгилери). Өз   аймагынын Жер кыртышынын формалары:  

(байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын 

суулары (аталышы, байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. 

Суунун абалдары, тирүү организмдер , жаратылыш, адамдын 

жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2-3 мисалдар).  
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Топурак,  анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, 

сабак, жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн 

жашоосу (жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон 

шарттарды түзүү. Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, 

өзгөрүүлөрдү бекемдөө. Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, 

маданий жана бөлмө өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо 

чарбачылыгы, жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын 

өсүмдүктөрү, алардын аталышы, байкоолордун негизинде 

кыскача мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык -

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда 

жашоочулардын, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар 

жана алардын айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын 

тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы 

жана үй жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда 

жаныбарлардын ролу. Жапайы  жаныбарларды  коргоо, аларга аяр 

мамиле, үй жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, 

алардын аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача 

сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) бирим диги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык-түлүк жана үй -жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   
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Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2-3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана  терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, 

минералдар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш 

коруктары, улуттук парктар жана алардын жаратылышты 

коргоодогу мааниси.   Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын 

жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын 

организмдин жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден 

соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, 

айланадагы адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. 

Ден  соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл 

бөлүү, аларга кам көрүү, сыйлоо.       

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада-

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара 
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колдоо мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. 

Балдарга, карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын 

милдети. Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз 

ара жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз 

ара мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер 

жана курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана 

башка коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын 

өмүрүнө жана коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын 

жана дүйнө элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү 

баалуулугу катары. Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  

натыйжасы ар бир адамдын  жеке жоопкерчилиги жана кесиптик 

чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма 

сөз, Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук-маанилик мазмуну. 

Кыргызстандын мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, 

Туусу, Гимни; Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. 
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Конституция  - Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  

укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештик ти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары. Тууган жерине 

тарыхынын маанилүү окуялары . 

Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  

Мектеп окуучусунун   күн тартиби,    эмгек жана эс алуу 

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,  таза абадагы оюн ден 

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден 

соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез 

жардамдын номерлери.  Жеӊил  жаракатта, үшүк алганда, күйүп 

кетүүдө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  мектепке чейинки 

жол, жолдо  коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Жылдын  ар кайсы 

мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум 

эрежелери. Өрт  коопсуздугунун  эрежелери, газ, электр 

энергиясын, сууну колдонуунун негизги эрежелери. 

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  

Музыка  

Музыка  адам жашоосунда.   

Музыканын адам жашоосундагы мааниси, анын маанайына 

адамдын    абалына   таасири.  Музыка  жана музыкалык 

жанрлардын жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багыттары 

жөнүндөгү жалпы түшүнүк.  Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү.    

Элдик  музыка салттары.  Кыргыз элинин чыгармачылыгы. 

Музыкалык  жана акындык фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар, 

ырым-жырымдар, жаӊылмачтар, табышмактар, оюндар. Тарыхый  
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музыкалык образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен 

композиторлорунун Мекен жөнүндө чыгармалары. 

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.  

Музыканын негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү.  

 Музыкалык сабаттын элементтери. Даана жана жакшы 

музыкадагы көркөмдүк жана сүрөттүүлүк. Интонация -адамдын 

ойлорун, сезимдерин билдирүү каражаты, обондуу абалы. 

Музыкалык жана кептик интонация. Окшоштуктары жана 

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыкалык  

көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика, 

тембр, жана башкалар).  

Музыкалык кеп адамдардын   ортосундагы байланыш, 

сезимдерге   таасир этүү каражаты катары. Композитор - аткаруучу 

-  угуучу. Композиторлордун  чыгармаларынын музыкалык тил 

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык  нота  музыкалык 

кепти бекитүүнүн бир жолу катары. Ноталык  сабаттын   

элементтери.  

Музыканын өнүгүүсү -адамдын ойлорунун, сезимдеринин, 

музыкалык интонациянын,  көркөм образдар менен кагылуусу жана 

салыштыруусу. Музыкалык  форма түрлөрү музыкалык 

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.  

Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен 

айырмачылык).  

Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн интонациялык 

байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу жөнүндө  жалпы түшүнүк. 

Балдардын инструменталдык жана хор жааматтары, бий жана ыр 

ансамблдери. Белгилүү аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык).  

Музыкалык театрлар.  Музыкалык конкурстар жана фестивалдар. 

Балдар үчүн музыка:  радио - жана телепередачалар, 
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видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). Музыканын түрлөрү: 

вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, оркестрлик. Балдар, 

аял, эркек ыр үндөрү. Балдар, аял, эрк ек, аралаш хорлору.  

Музыкалык аспаптар. Оркестрлер: симфониялык,  элдик 

аспаптар.  Дүйнө  жүзүнүн элдеринин  кесиптик жана элдик 

музыкалык чыгармачылыгы. Этникалык жана маданий  тарыхый 

салттарынын түрдүүлүгү.  

Сүрөт  

Даярдоо окуу мөөнөтү  

Буюмдардын формасын   көрүү аркылуу, тийүү жана   колунун 

кыймылдарынын жардамы менен таануу, негизги геометриялык 

фигураларды жана чөйрөлөрдү таануу (айлана, квадрат, тик 

бурчтук, чөйрө, куб);  

Кагаз  мейкиндигинде багыт алуу :  орто, жогорку, төмөнкү, 

оң, сол деп табуу жөнүндө;  

Графикалык  элестөөлөрүн калыптандыруу  (айлана, квадрат, 

тик бурчтук, үч бурчтук), айлананын жана овалдын айырмачылыгы.  

Сүрөт  жана чиймелерге кызыгуусун  тарбиялоо;  

Колдун майда моторикасын өнүктүрүү  карандашты жана 

кисти  туура кармоо кыймылынын жана басымды жөнгө салуу;   

каалаган учурда кыймыл токтотуу, кармап колу менен жасалган 

кыймыл-көндүмдөрүн иштеп чыгуу; жетекчилик үнөмдөө.  

Көркөм  чыгармаларды кабыл алуу .  Өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү 

жана көрүүчү.  Жаратылыш, адам жана коом үчүн пластикалык 

көркөм чагылдырган иштери чагылдырылган. Чыныгы жашоодо 

жаратылыш дүйнөсү: адамдын элеси, көркөм мүнөзү.  

   Көркөм өнөр   түрлөрү .    
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Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.  Ар  түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлү гүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  сүрөтүн 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар. Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин 

негизи.  Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн 

көркөм    каражаттарын тандоо. Адам  баласынын жана табиятын 

живопистеги образдары.   

Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу. көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, тоголотуу, көлөмдү, форманы 

чоюу). Көлөм  - айкел тилинин негизи. Скульптуранын  негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулу улугун айкел аркылуу 

билдирүү.  

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар 

түрдүүлүгү. көркөм образ  түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен 

иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластили н тоголотуу, көлөмдү, 

форманы чоюу,   кагаз  жана картон  - ийүү, кесүү). Көркөм 

долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам жашоосунда 

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  
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Декоративдик-жасалгалоо  көркөм өнөрү.    Декоративдик-

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн  булактары жана адам жашоосунда 

анын ролу. Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик 

буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер, 

эпостордо, уламыштарда, жомоктордо)   синтетикалык  мүнөзү 

жөнүндө түшүнүк. Салттуу  маданиятта гы адамдын образы.   Эркек  

жана аял сулуулугу элдик  маданиятта,   жомоктордо, ырларда. 

Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта жана көркөм өнөрдө. 

Композиция. Композициянын тегиздиктеги жана мейкиндиктеги 

башталгыч ыкмалар. Түшүнүктөр: композицияны куруудаг ы 

горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр: горизонттун 

линиясы, жакын - көбүрөөк, алысыраак -көбүрөөк, тосуулар. 

Композициядагы айырмачылыктын ролу:  төмөн жана жогору, ири 

жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б.  Симметрия  

жана асимметрия.  

Түс. Негизги  жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак 

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу. Түстүн сезимдик 

мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү. 

Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  түс   аркылуу көргөзүү.  

Линия. Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал, 

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.  

Чийин, штрих,  так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын, 

жаныбарлардын сезимдик абалын   көргөзүү.   

Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу. Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар. 
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Табигый формалар. Формалардын  өзгөрүшү. Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүнөздөмөсүнө  тийгизген таасири. 

Силуэт. Көлөм. Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү. Ыргак (Ритм). Ыргактын  түрлөрү 

(тынч, жай, тынчы жок жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн, 

тактардын ыргагы. Сүрөт  жана чийиндин эмоционалдык үн 

курамындагы ыргактын ролу. Композицияда элементтердин ыргагы 

аркылуу кыймылды көрсөтүү.  Декоративдик -көркөм өнөрдө 

ритмдин  өзгөчө ролу.  

Адам, адамдар ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү ар 

кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы. 

Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө  темалары искусстводо. 

Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык сезимдерди жана 

сапаттарын ойготуучу жан дүйнөсү жана к өркөм  образы: 

боорукердик, мээримдүүлүк, колдоо, камкордук, баатырлык, 

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка  себеп болуучу 

каармандардын сүрөттөрү.  

Көркөм-чыгармачылык иш тажрыйбасы. Көркөм өнөр, сүрөт 

жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк б оюнча ар кандай 

иш-чараларга катышуу.   Сүрөт тартуу,   живопись, айкел, 

декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү. Көркөм 

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: композиция, форма, ритм, 

сызык, түс, көлөм фактура. Адамдын турмуштук предметтик 

чөйрөсүнүн моделдерин  түзүү. Ийлеп -чаптоо жана кагаз 

пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн 

өздөштүрүү.  

Живописте, сүрөт тартууда, аппликация түзүүдө, көркөм  

долбоорлоодо өз оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 
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тандоо жана пайдалануу.   Түс,  тон,  композицияны, чийинди, 

мейкиндикти, тактарды, көлөмдү, материалдын фактурасынын   

жардамы менен маанайды чагылдыруу. Ар  түрдүү көркөм 

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана 

жамааттык ишмердүүлүктө пайдалануу: коллаж,  граттаж,  

аппликация, компьютердик  анимация,   толук масштабдуу 

мультипликация,    кагаз пластикасы, гуаши,  акварель,  пастель,  

фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, карандаш, сыя,   колдонуучу 

жана табигый материалдар.  

Куруу  жана моделдештирүү  

Кандайдыр  бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор 

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана 

башкалар.). Продукт, өндүрүмдүн чоо -жайы (жалпы). Продукт  

долбоор жөнүндө түшүнүк. Түрлөрү жана байланыштыруучу 

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга  негизги талаптар (дал к елген 

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).  

Долбоорлоо  жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды 

моделдөө.  

 Дене  тарбия.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, 

жөргөлөө, лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна 

маанилүү кыймылдар катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн 

уюштурууда жеткиликтүү  жүктөмдөр.   



1565 
 

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана 

жабдууларды тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр . Физикалык көнүгүүлөрдүн  

физикалык сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө 

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. 

Негизги физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш-ыкмалары .   

Өз  алдынча машыгуулар .   Дененин   туура турушуна шарт түзүү 

жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды 

өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден 

соолукту чыӊдоо   боюнча иш -чараларды аткаруу; (эртең 

мененки машыгуу,  физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн-зооктор . Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт 

аянтчаларында жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин 

сактоо. Физикалык мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  

ооруларын алдын алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу ,   

физкультминуткалар  боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык 

сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем 

алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.   Көз үчүн гимнастика. Спорттук -

ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   

буйруктарын тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык 
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таяктар, желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана 

буюмдар  жок көнүгүүлөр  (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, 

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу 

көнүгүүлөрү:буюмга керектүү тараптан жакындоо, туура жана 

так көтөрө билүү, туура кысуу, аны так жана аяр ко юу  

(предметтер: шарлар, гимнастикалык таяктар, обручтар, 

скамейкалар, мат, гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. Салуу: 

кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу . Лыжа  менен басуу; бурулуу; түшүү, 

көтөрүлүү; токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү 

кыймылдар; калкууга  үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун 

жана буттардын кыймылдарын  макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. 

Суудагы оюндар. Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын 

элементтери.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  
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Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту токтотуу; 

топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу оюндар.  

Баскетбол: баскетболчунун  турушу; топсуз атайын кыймылдар; 

топту тосуу;   топту сактоо; шакекче  түбүнөн эки колу менен 

бир жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге 

бир топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу 

жана тосуу; баскетболдун материал боюнча  кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан эки 

колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  

Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Роллингбол жана гандбол  

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; бир 

катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 

өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну  

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, 

бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип  

секирүү.  

 Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак  

Ийкемдүү  дене  тарбия.  

  Ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрүнүн ар түрдүүлүгү. Туура 

дем алуу.   Адамдын дене келбети.  Таза абада ойной турган 

оюндар, оюнчуларга талап, алардын эрежелери. Дене тарбия 
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көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр. Тренажёрдогу  көнүгүүлөр . 

Көрүү жана  ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрү.  

Жалпы көнүгүүлөр . 

Катардагы  көнүгүүлөр. Даярдоочу  көнүгүүлөр. Жалпы 

өнүктүрүүчү  көнүгүүлөр. Буюмдар  менен жалпы өнүктүрүүчү  

көнүгүүлөр. Негизги  кыймылдарды калыптандыруучу  

көнүгүүлөр. Мурда  өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо. 

Кыймылдуу  оюндар. Бий  элементтери. Дем алуу көнүгүүлөрү.  

Медициналык - түзөтүүчү көнүгүүлөр.  

Дем алуу көнүгүүлөрү  ( окуучулардын биринч и тобу үчүн). 

Далы   жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөр.  Таман булчуӊдарын калыптандыруу үчүн 

көнүгүүлөр (2-топтун окуучулары  үчүн).  Муундардын  

кыймылдуулугун калыптандырууга  багытталган көнүгүүлөрдү 

аткаруу.  

 Сабактар   карама -каршылыктарды жана жеке булчуң 

топторунун жогорулатуу боюнча врач -офтальмологдун  

сунуштарын эске алуу  менен өткөрүлөт.  

  Көрүү  функциясын  жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр. Түзөтүү -

өнүктүрүүчү   багыттагы  көнүгүүлөр.   Координациялык  

ыкмаларды өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Чыдамкайлыкты  өнүктүрүү 

боюнча   көнүгүүлөр. Эптүүлүктү өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол 

кыймылдарын өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр.  Көрүүсү  сакталган  

окуучулар үчүн  көздүн кыймылдуулугун жана көрүү 

функцияларынын   жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр. Табигый 

кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн турукташтыруучу көнүгүүлөр.  

Дарылоо тренажёрлорундагы  көнүгүүлөр .   

Велотренажёрдогу   көнүгүүлөр.   Чуркоо  боюнча көнүгүүлөр.   

"Ден соолук" тренажёрунда   көнүгүүлөр.  
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 Коомдук-турмуштук   жана мейкиндиктик багыт алуу  

 Жеке гигиена:  

Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.  

Балдар  менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке 

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. 

Коомдук жайларда жүрүм -гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, 

тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү тазалык  

каражаттарын колдонуу. Жеке туалетти к буюмдарды  сактоо.   

Чачын тароо, таракты сактоо, таракты тазалоо  эрежелери.   Кол 

жуу үчүн щётка.  

Кийим  жана бут кийим.  

 Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар   жана 

балдар үчүн кийимдер.  Сезон боюнча кийим.   

Кийимдин он жана терс жагы.  Кийим  бөлүктөрү.  

Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары. 

Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;  Кийим сактоо боюнча 

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка 

менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди 

планына ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, 

толугу менен.  

 Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу 

багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так 

ылайык тийиштүү кийим кийүү.  

  Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук,  суу, чандан, 

жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.  

 Бут  кийим, ар кандай буюмдар. Бут  кийим, ар кандай 

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим: 

кышкы, жайкы, сезондук.  
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 Бут кийим бөлүктөрү, байпак, апкыты, кончу, таманы,  

согончогу, батеги.  

 Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар, 

аспаптар.   

каралган мейкиндиктеги бут кийимди  коюу.  

Тамактануу :  

Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы, 

жыты сырткы келбети.  

 Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар,  мөмө-жемиштер, эт, балык, 

нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү 

оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, мөмө -жемиштерди 

чыгарганды,    суюк азыктарды  куйганды, ж.б.;  

 Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак 

суу куюу; кесүү  аспаптары  жана шаймандары менен иштөө, 

тамак даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.  Тамак - аш 

даярдоодо бычакты   колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп 

кетен жерлерин алып таштоо.  

 Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти 

даярдоо.  

 Дасторкондо  жүрүм-турум эрежелерин сактоого.  

Турак -жай:  

 Мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык белгилери, үйгө   коюлуучу гигиеналык 

талаптар. Эмерек анын бөлүктөрү.  

 Үйдү    тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо  үчүн зарыл болгон 

жабдууларды колдонуу; аларды сактоо ыкмалары.Бөлмө 
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өсүмдүктөрүнө  кам көрүү. Сакталган анализаторлорду  коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик 

буюмдарын коопсуздук эрежелерин сактоо менен ко лдонуу.  

Транспорт : 

  Транспорт каражаттарын таануу.   Жүргүнчү  ташуучу   

транспортту  пайдалануу.  Жүргүнчү  ташуучу унаа  

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча  табуу. 

Коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелери.  

Транспорт каражаттарын токтотуу. Жүр гүнчү унаадан   

чыгуу. Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. 

Кесип эл транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коомдук 

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен 

туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча, 

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.  

Коомдук транспорттогу жүргүнчүлөрдү жүрүм -турум 

эрежелериКепте  сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

Сатуу мекемелери:  

Дүкөндөрдүн  айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.  

Соода  түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу  

ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.  

Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.  

Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу.  

Жүрүм-турум маданияты:  

Күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.  

Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.  
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Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

Баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонуу  

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылуу.  

Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.  

Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин  сактоого жана жардам 

сурап алуу.  

Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.  

Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.  

Белектерди тандоону билүү.  

Микромейкиндикте багыт алуу.  

Окуу  жумуш ордунда багыт, китепте,   доскада, дасторкондо. 

Туура түшүнүү жана мейкиндик терминологиясын кепте 

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда 

чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, төмөндө, анын 

жанында.  

Башынан аягына  чейин, солдон онго, солдон мейкиндик 

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки 

өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.  

    Макромейкиндик  түшүнүктөрүн өнүктүрүү.  

Жабык  мейкиндиктин толушу жөнүндө түшүнүктөрү  

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш 

жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн 

колдонуу.  

Көчөдөн өтүү эрежелери.  
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4.2.3. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулардын инсандык-коомдук өнүктүрүүгө, аларды коомго 

кошууга  багытталган.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  көрүүсү  начар  окуучулардын балдарды адеп-

ахлактык  жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты: 

окуучуларды  инсандык -коомдук өнүктүрүүгө  салым кошуучу    

адептик-тарбиялоо чөйрө  түзүү  (сабак, сабактан  тышкаркы, жана 

мектептен тышкаркы)  

 Программаны  максаттуу ишке ашыруу милдеттердин эки 

тобун чечүүнүн жүрүшүндө жүзөгө ашырылат:  

азыркы коомдук жана маданий контекстти түшүнүүнү камсыз 

кылуучу адеп -ахлактык   түшүнүктөрүн кеңейтүү жана байытуу 

(окуучулардын курактык мүнөздөмөлөрүнө жана типологиялык 

өзгөчөлүктөрүнө ылайык)  

адептик жана адамгерчилигинин терс  сапаттарынын көрүнүшүн 

түздөө..  

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү  сокур окуучулардын билим 

менен азыраак акыл эстен артта калуу милдеттери (акыл -эс 

бузулуулары бар) аркылуу жүзөгө ашырылат:  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  көрүүсү  начар  окуучулардын    балдарды адеп -

ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:  
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  инсандык маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  "жакшы болуу" деген  жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү 

түзүү –  оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк  жана 

коомдук-багытталган иш  учурунда адеп -ахлактык талаптардын, 

адеп-ахлак нормаларына негизделет;  

  «Жакшы деген эмне?»  жана «жаман деген  эмне?» адеп -ахлактык 

ойду пайда кылуу, окуучунун  «жакшы» болуу деген сезимди аӊ -

сезимине орнотуу;  

  өздөрүнүн  адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү, 

адеп-ахлак нормаларына жараша өзүн  башкаруу, өзүнөн 

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,   өзүнүн жана 

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;  

  окуунун адептик маанисин  окуучулардын аӊ-сезиминде 

калыптандыруу;  

  адептик негиздерди калыптандыруу –  окуучулардын туура 

жүрүм-турумдун   керектигин,  коомдо кабыл алынган жакшылык 

менен жамандык,  туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ -

сезиминде калыптандыруу;  

  негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу;  

  негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин 

калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын 

мамилени калыптандыруу,   адеп-ахлактык тандоо, алардын өз 

иш-аракеттери жана жүрүм -турумдун натыйжасы үчүн 

жоопкерчиликти   билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -
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аракеттерди жана иш -чараларды бөлүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүү, кыйынчылыктарды чечүү жөндөмдүүлүг ү , 

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын 

калыптанышында;  

    өз  Ата-Мекени, кыргыз эли  жана Кыргызстандын тарыхы үчүн 

сыймыктануу сезимин ойготуу;  

    улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү  сезүүсү,    алардын 

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени 

тарбиялоо;  

  патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык сезимин 

калыптандыруу;  

  ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдаштары 

менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин күчөтүү;  

  жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий 

жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү 

жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;  

 Үй-бүлөлүк маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  үй-бүлөгө   коомдун негизи катары   мамилени 

калыптандыруу;  

  окуучулардын ата -энелерге, карыларды сыйлоо жана 

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;  

  үй-бүлөлүк баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу, гендердик, үй -бүлөлүк ролдорун, жана 

аларга карата сый мамилени  калыптандыруу;  
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  кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык 

салттары менен тааныштыруу.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы милдеттерин 

улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу 

өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил артта калган азиз 

окуучулар  окуучулардын жана алардын ата -энелеринин 

(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске алуу менен 

конкреттештире  алат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

(Эстетикалык билим берүү).  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 
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ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

  Балдарды  адеп -ахлактык жактан  өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп-ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу 

үчүн  ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы 

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы байланыш жана 

кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  

белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн 

арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал 

болуу менен.  



1578 
 

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн  бардык коомдук катышуучулардын - тарбиянын  

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй -

бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар 

кыймылдары менен уюмдары,  кошумча билим берүү, маданият жана 

спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  

  ар  бир   баланын алган билимин, жүрүм -турум 

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга 

жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;  

  тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды 

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы 

ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн 

түзүү.  

Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы төмөнкү 

сыпаттаманы камтууга тийиш:  

адептик тарбиялоо  ишин уюштуруу формаларын, максаттарын 

жана милдеттерин, тарбиянын  күтүлгөн жыйынтыктардын  

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар  көрүүсү  начар  окуучулардын балдардын жүрүм -

турум үлгүлөрүн.  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  начар  окуучулар  үчүн   БЖБ БЫББПтын негизинде  

балдардын билим алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске 

алуу менен Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  
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Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын   акыл-эсинде 

жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  окуучулардын адеп-

ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө жетишкендиктер, тарбиялоодо 

калыптанган   түшүнүктөрүн (адеп -ахлак жана жалпы) реалдуу 

жашоодо колдонуу жөндөмүн өнүктүрүү .  

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык  маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону  

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  начар  окуучуларга    билим берүү жараянынын ажырагыс 

бөлүгү болуп саналат,   жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине 

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан 

тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын 

(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган   анализаторлорго 

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге 

таянат.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасынын максаты :  жашоону коргоо,   ден 

соолукту сактоо жана  бекемдөө, сергек жашоону уюштуруу  

жөндөмдүүлүктөрүн  калыптандыруу,   экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.   

Программанын милдеттери:  

  окуучуларды   окутуу шарттарын  санитардык -гигиеналык 

нормаларга ылайык келтирүү;  

  жамаатта жагымдуу психологиялык жана эмоционалдык 

климатты камсыз кылуу;  
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  балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап 

калууга салым кошуучу   психологиялык жардам менен 

камсыз кылуу,  

  тышкы дүйнө менен баланын  ортосунда дени сак мамиле 

түзүү;  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү 

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу,  чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз, саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын  

денелик, адеп -ахлактык жана руханий ден соолугун 

бекемдөө, эс алууну камсыз кылууга байланышкан 

маселелерди талкуулоо.  

  Кыймыл режимин  сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;  

  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар 

адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада-этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 
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сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   

   курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш -аракеттерге 

катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу (мектепте жана 

мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча 

иш-чаралардын учурунда ж.б.); табият менен тажрыйбаны 

өркүндөтүүнү камсыз кылуучу ата -энелер (мыйзамдуу 

өкүлдөрү) менен билим берүү уюмунун ок утуучуларынын 

курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча биргелешкен иш -

чаралары;  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.  

Экологиялык  ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча 

ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш-чаралар 

аркылуу ишке ашырылат: экология   жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. 

Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык 

кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.  

 Сабакта  психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча жасалган иштердин 

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден 

соолук сактоо технологиялары, санитардык -гигиеналык   

талаптарды жана  ченемдерди өткөрүү жолу  менен жүзөгө 
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ашырылат. Сабактан  тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы  

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек турмуш жумасы, 

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн 

тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык 

кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.  

Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу 

модели жол инспекторлору менен жолугушуу аркылуу, 

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды  уюштуруу аркылуу ишке 

ашат.  

Төмөнкү  көрсөткүчтөр программанын   жалпыланган 

жыйынтыгы катары чыга алышат:  

 1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү 

тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн 

анализаторлор ж.б..);  

 2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө 

коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү, 

анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун 

билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама -

каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;  

 3. оорунун айынан сабактарды  калтыруу   санынын 

динамикасы.  

 

 

4.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  



1583 
 

Коррекциялык иштин  программасынын максаттары 

Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы 

башталгыч  билим берүү  стандартына ылайык  акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  көрүүсү   начар  окуучулардын балдардын  акыл-

эс жана эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык 

жагынан кемчиликтерин коррекциялоого, социалдык 

ылайыкташуусуна багытталган.  

Коррекциялык иштин  программасы камсыз кылуусу керек:  

  билим берүү уюмунун шарттарына көнүү 

кыйынчылыктарын жана   өзгөчө билим берүү (анын 

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо     максатында   

окуучуларды   изилдөө  жүргүзүү;  

  топтук жана жекече   түзөтүү жумуштарын  ишке ашыруу 

(анын ичинде логопедиялык), окуучулардын атайын 

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;  

  сокур  окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго 

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;  

  окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө илгерилетүү, сокур окуучулардын 

психикалык жана эмоционалдык   абалы   жөнүндө 

маалымат берчү  учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  билим берүү жана күнүмдүк жашоодо   окуучулардын 

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;  



1584 
 

  сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө 

окуучулардын күтүлгөн натыйжаларга жетүүсүнө баа 

берүү.  

Программанын милдеттери:  

  ар бир акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  

начар  окуучулардын окуучуга жеке өнүктүрүү  үчүн 

кыйла жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү 

чөйрөсүнүн түзүү;  

  окуучулардын атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

  окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү  жана билим 

берүү жараянына интеграциялоо боюнча   

мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу ;  

  билим берүү -тарбия процессинде  адаптация 

кыйынчылыктары менен окуучуларды  эрте аныктоо;  

  татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

таасирдин негизинде анализатордук, аналитикалык -

синтетикалык, ишмердүүлүктү  жөнгө салуучу шарттарды 

түзүү;  

  окуучулардын ата -энелерине (мыйзамдуу өкүлдөрүнө)   

медициналык, коомдук, психологиялык, укуктук ,   

тарбиялоо жана башка маселелер боюнча эксперттик жана 

усулдук жардамды көрсөтүү.  

Коррекциялык иштин  программасы багытталган:  

 окуучулардын белгилүү бир билим  берүү муктаждыктарын 

канаттандырууну жана БЖББ БЫББПын өздөштүрүүнү 

камсыз кылуучу түзөтүүчү сабактардын тизмесин, 

мазмунун, жана ишке ашыруу планын;  
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 өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн 

окуучулардын психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык  текшерүүнү;  

 окуучулардын өнүгүү  динамикасын БЖББ БЫББПын 

өздөштүрүүдө  ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн;  

 коррекциялык иштердин  түзөтүүсүн;  

 сабактарда, сабактан тышкаркы жана мектептен  тышкары 

иш- чаралардын  биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук -

психологиялык -педагогикалык колдоо, коррекциялык 

педагогика жана психология жаатындагы, саламаттык 

сактоо уюмдарынын жана башка уюмдардын адистеринин, 

мугалимдердин жана эксперттердин түзөтүүчү иш -

аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 

кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин негизги 

күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.  

Түзөтүүчү  иштин   негизги мазмуну  жана   багыттары  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычындагы акыл-эсинде 

жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  окуучулардын менен 

түзөтүүчү иштин программасы анын негизги мазмунун 

чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:  

Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   

үчүн  жагымдуу шарттарды түзүү максатында,   окуучулардын 

өнүгүү жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүн аныктоону 

камсыз кылат.  

Диагностикалык иш  жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:  
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  окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыктарын 

аныктоо үчүн психологиялык -педагогикалык жана 

медициналык текшерүү:  

  - окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө   

шарттарын аныктоо;  

  таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү 

мазмунун өздөштүрүүдөгү өзгөчө кыйынчылыктарын, 

жана  потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;  

  - окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана 

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;  

  окуучулардын өнүгүү  динамикасын,  ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүүдө алардын ийгиликтерин мониторинг 

жүргүзүү;  

  изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу 

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү 

иштеп чыгуу.  

   Коррекциялык -өнүктүрүүчү   иш  окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.   

Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  өзүнө камтыйт:  

  класстагы бардык окуучулардын инсандык өнүктүрүү   

үчүн  жайлуу психологиялык  чөйрө  түзүү;  

  окуучунун жекече психологиялык жактан коштоо 

программасын  (мугалимдер менен) даярдоо;  

  окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багытталган 

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;  
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  окуучуларды  оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана 

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп 

чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана  окутуу методдорун);  

  окуучулардын  өнүгүү  бузууларын жоюу үчүн зарыл 

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды 

жүргүзүү;  

  инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү, 

жүрүм-турумун тууралоо;  

  диагностикалык   изилдөөнүн  жыйынтыктарын эске алуу 

менен, коррекциялык иш    программасына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү;  

  Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар    

окуучунун окутуу жана билим берүү боюнча сунуштар 

комплексинин ишке ашыруу (ар түрдүү эксперттердин 

маалыматтарынын негизинде алынган)  

  Кеӊеш иши    окуучуларды билим берүү процессинде     

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун, тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды   

ишке ашырууну  камсыз кылат   

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:   

-  жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн 

болгон жардамды берүү жана  конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.  

-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм -

турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн 
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тарбиячылар, мугалимдерди психология лык-педагогикалык кеӊеш 

берүү;  

   Маалыматтык-агартуучу иш    окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү  иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   

-мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

-  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;  

-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  

-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

Түзөтүүчү  ишинин программасын ишке ашыруу боюнча 

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.  

Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү 

уюмунда иштеген адистердин ортосунда өз ара аракеттенүү 

механизмин ишке ашыруу үчүн негиз  болгон комплекстүү  

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук -

мазмундуу мүнөздөмөлөрү  түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске 

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан  изилдөөнү: 

дарыгерлер, психологдор, мугалимдер) окуучуну изилдөө;  ар 
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тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө, 

эмоционалдык эрк сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) 

окуучуну изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  

көрүүсү  начар  окуучулардын программасын ишке ашыруу үчүн 

адистер өз ара аракеттеринин механизмин натыйжалуулугу 

негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша 

болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн жооптуу 

билим берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар түрдүү 

уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана органдарга 

билдирет; майыптар жана ата -энелер бирикмелери, ата -энелер 

коомчулугун, коомдук уюмдарды.  

4.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк акыл-эсинде жеӊил артта 

калуусу бар  көрүүсү  начар   окуучулардын  коомдо жашоого 

керектүү  коомдук  тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу 

баалуулуктар системасын алардын жекече жана жаш курактык 

өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  

чектелбеген окуучулар менен биргеликте ар түрдүү  иш -чараларды 

өткөрүү .  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруунун негизги 

милдеттери:  

  Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;  

  сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;  

  окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү  

муктаждыктарын  эске алуу;  
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  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз 

алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  

  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн   

ар кандай түрлөрүндө   окуучулардын кызыкчылыктар ын 

өнүктүрүү;  

   адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын 

айланага жана өзүнө туура баа берүү, эстетикалык 

муктаждыктарын, баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүнү, кыйынчылыктарды жеӊе билүнү,   

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту, максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  

  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш 

тажрыйбасын кеӊейтүү,  

  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамилесин 

калыптандыруу;  

  адамдар менен коомдук байланыш түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,  окучуунун үй -бүлө, билим 

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  

  мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин  бекемдөө ;  

  Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка 

адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү,  экинчи 

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.  
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Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  сокур окуучулар дын жана 

алардын кадимки   өнүгүп келе жаткан курбуларынын   

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске  алуу менен 

уюштурулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат. 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды 

улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс алуусун 

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык 

лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана 
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кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта 

болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан 

тышкаркы программасын иштеп чыгуу боюнча иш -чаралардын 

жумушчу программасы түзүлөт,    алар  башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкталган негизги билим берүү программасын 

пландаштырылган натыйжаларын  өздөштүрүүгө багытталган  

4.3. Уюштуруу бөлүгү  

4.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы  билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.  

Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  
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Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

Билим берүү уюму   билим берүү процессин уюштурууда, ар 

бир предмет боюнча, коррекциялык –  өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген  окуу 

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы уба кытта өткөрүлөт. Бул 

аймакты ишке ашыруу сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө 

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт  (түзөтүү -өнүктүрүүчү 

аймактын саатары  БББ баскычында окутуунун бардык 

мөөнөттөрүндө жумасына    5сааттан кем эмес болушу керек).  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим 

берүү уюмунун жергиликтүү актысында  белгиленген.  

Окуу планы  төмөнкү нормалардын негизинде иштелип 

чыккан :  "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамда, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.  

Иштөө режими .  

Билим  берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН 

тарабынан белгиленген билим берүү процессине  коюлган 

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү 

шартында Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулардын БББ БЖББПты  өздөштүрүүдө 1 -класста кайталоо 
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мүмкүндүгүн берет (1 -5-класстар)   б.а.  программаны узартылган  

мөөнөттө өздөштүрүүгө  мүмкүнчүлүк берет.  

1-класста кайталап аркылуу окутуунун жыйынтыгында окуу 

сабактарынын саны 3500 сааттан ашык болушу мүмкүн эмес.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулардын психо-физикалык жөндөмүн эске алуу менен, БББ 

БЖББПты  ишке ашыруучу билим берүү  уюмдун окуу сабактары 5 

күндүк окуу жумасында   жүргүзүлөт.   Сабактар 1  смена менен 

өткөрүлөт.  билим берүү уюмунун иш режими санитардык -

эпидемиологиялык кызматынын көзөмөлү астында жүзөгө 

ашырылат.  

  Жалпы  билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын 

узактыгы –  1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем 

эмес.  

Окуу  жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык 

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.   1 - класстын сокур 

окуучулары үчүн  окуу жыл ичинде директордун наамына   

берилген ата-энесинин арызынын негизинде 1 -жана 3-чейректе  эс 

алууга кошумча жума  белгиленет.  

Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга 

карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен 

камсыз кылышын, сабактарды өздөштүрүүгө жогорку сапатын 

камсыз кылат.  

Сабактардын ортосундагы танапис 10 мүнөт, 2 -жана 3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.  
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Топтук түзөтүү  сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 -

5 класстарга  топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече 

коррекциялык сабактын  узактыгы 20 мүнөт.  

Окуу  жүктөмүнүн  акырындап өстүрүү  "кадам" ыкмасын 

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили 

уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде 

күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.  

Тапшырмалар окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө таянуу 

менен   берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз 

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа  

жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып -

билүү мүнөздөгү тапшырмалар  гана сунушталат, балдардын 

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.  

Бул тапшырмалардын   максаты –  окуучулардын өз алдынча  

үй тапшырмасын   аткарууга  тышкы жана ички стимулдарды   

калыптандыруу.   1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү  гана 

тапшырмалар    сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү 

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган  тапшырмалар 

берилет. Үчүнчү чейректе класста  башталган  иштердин аякташын 

үйдөн аткаруу боюнча тапшырмалар берилет. тапшырмаларды 

жүзөгө ашыруу үчүн   ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.  

Экинчи   класстан  баштап сабактар боюнча тапшырмалар   

«минимакс»   принциби боюнча сунушта лат: предмет боюнча 

тапшырманын  бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми 

экинчи бир бөлүгү  - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп, 

бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу 
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менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга  - 2 

саатка чейин -120 мүнөт.  

 Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш 

(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз -

өзүнчө жүргүзүлөт.  

Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин   45 мүнөттөн кем 

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттарын эске алуу менен) 1680 сааттан ашык эмес болуш керек.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө  жумасына сарпталган 

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын 

сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)  1 - 5-класстарда  10 

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен 

аныкталат.  

 

4.3.2  Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулардын (интеллектуалдык бузулуулары бар)  үчүн  

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы 

билим берүүчү программасын ишке ашыруу үчүн  шарттардын 

системасы.  

БББ БЫЖББП ишке ашыруу үчүн  шарттардын системасы 

Стандарттын (мындан ары шарттардын системасы)  тиешел үү  

талаптарына ылайык иштелип чыгат жана пландаштырылган 

натыйжаларга жетүүнү камсыз кылат.  

 Шарттардын  системасы  уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле 

коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу 

керек.  
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Шарттардын  системасы камтышы керек: болгон шарттардын 

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык 

(анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык колдоо); 

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.  

Окуучулардын билим алуусуна  коюлган шарттар    үчүн 

талаптар, БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн зарыл бо лгон 

шарттардын бириктирүүчү сүрөттөлүшүн болуп саналат жана 

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн 

шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп 

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын атайын 

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү - 

өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим 

берүүнүн жогорку сапатына кепилдик берет, анын 

жеткиликтүүлүгү, акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  

начар  окуучулардын, алардын ата-энелери үчүн ачыктыгын жана 

жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)   окуучулардын адеп -

ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, акыл -эс жана ден 

соолугун коргоого кепилдик берет.  

 

Инклюзивдик мектепте окуган акыл -эсинде жеӊил артта 

калуусу бар  көрүүсү  начар  окуучулардын үчүн башталгыч 

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим 

берүүчү программаны ишке ашыруунун  кадрдык шарттарына 

талаптар . 

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулар  үчүн  башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашырып жаткан педагогикалык кызматкерлердин ар бир кызмат 
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ордуна   тийиштүү квалификациялык  мүнөздмөгө туура келиши 

керек.  

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  окуучулар  

үчүн  БББ БЫЖББПты өзүнчө  класстарда  окутуу  шарттарында 

ишке ашыруу кызматкерлери үчүн талаптар (интеллектуалдык 

бузулушу)    

 Педагогикалык кызматкерлери:  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педаго г-психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

тифлопедагогика  жана олигофренопедагогика жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

Мугалим-дефектолог (тифлопедагог) «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар    тифлопедагогика жаатында   кайра 

даярдоодон өтүшү  керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге   тифлопедагогика 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда акыл-эсинде жеӊил 

артта калуусу бар  көрүүсү  начар  окуучулардын башка окуучулар 
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менен бирге окутууда  БЖББ БЫЖББПты ишке ашырууда    

кесиптик шарттарга талаптар . 

 Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү  дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 

билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулардын үчүн  БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруунун 

жүрүшүндө   билим берүү уюму    (психологиялык, медициналык 

жана педагогикалык кеӊештин сунушу боюнча) тьюторду камсыз 

кылуусу мүмкүн, ал  жогорку (атайын орто)  кесиптик 

педагогикалык билимге ээ болушу керек жана  балдардын ата -

энелери менен келишимдик негизде иштеп берет.  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулардын үчүн  БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруунун 

жүрүшүндө    билим берүү уюму   мугалимге   ассистентти  

(жардамчыны) убактылуу же дайыма  камсыз кылуусу мүмкүн, ал  

жалпы  орто  билимден  төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана 

тифлопедагогика боюнча курстардан тийиштүү  программадан 

даярдыкты өтүүсү зарыл.   
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Билим берүү уюму  убактылуу    штаттык  жүгүртмөсүнө   0. 

билим берүүнү маалыматтык жана техникалык жактан колдоо 

боюнча–    компьютердик жабдуулары боюнча билимге жана 

тиешелүү көндүмдөргө  ээ адисти киргизүүгө укугу бар .  

 

  Башталгыч  билим берүүнүн  болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны 

ишке ашыруунун финансылык  шарттарына талаптар  

 Каржылык  камсыздоо  азиз -сокур окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПтын ар бир вариантына  аныкталган материалдык -

техникалык жана кадрдык шарттардын өзгөчө лүгүнө ылайык 

келүүгө тийиш.  

   

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  

начар  окуучулардын  БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруунун 

жүрүшүндө   бузулуулары жок ар бир   окуучуну    каржылоого 

караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик класска адамдык 

жана материалдык ресурстарга нормативдик чыгымдар, класста 

психикалык жана физикалык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген ар бир 2 окуучуга,    бүт мектептин бюджетинде 
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караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  

  Башталгыч  билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны 

ишке ашыруунун материалдык -техникалык  шарттарына 

талаптар  

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү    

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.    

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулар үчүн  БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн 

материалдык-техникалык шарттар  бул категориядагы  

окуучулардын атайын билим берүү  муктаждыктарына   жооп 

берүүсү зарыл, бул  окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти 

уюштурууга; окутуу үчүн  режимди уюштурууга; окуучунун жумуш 

ордун  уюштурууга;   окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу 

материалдары жана көрсөтмө куралдарга  атайын    мүнөздүү 

талаптарды коюуну шарттайт.  

 

Окуу   процессин  уюштуруу боюнча талаптар  

1.   Класстын толушуна     талаптар.  

Инклюзия шартында класста  класстардын толуу даражасы20 -

окуучу,     акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар 1 - 

окуучудан ашык  эмес. Билим берүү уюмунда  Интеграциялык класс 

болгон учурда  жалпы толушу: 9 - акыл-эсинде жеӊил артта калуусу 

бар  көрүүсү  начар  окуучу.  
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2.  БЖББ БЫЖББПты  ишке ашыруу боюнча ишти уюштуруу үчүн 

талаптар:  

  Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  начар  

окуучулардын  сезүү  органдарын системалуу жана максаттуу 

өнүктүрүү;  

  окуу ишмердүүлүгүн туруктуу жана максаттуу 

жетекчилиги    окуучулардын окуу -билүү ишин педагогикалык 

башкаруунун туруктуулугунун зарылдыгын, түздөн -түз 

педагогикалык башкаруу пайдаланууну, алгоритмдерди пайдалануу 

билдирет;  

    окуучулар менен дайыма пикирлешүүгө болгон 

муктаждык (билим берүү жараянынын бардык баскычтарында 

мугалим   окуучулар менен дайыма кайчылаш пикир болушу керек: 

умтулуу, билимге,  жөндөмгө жана тажрыйбага, окуу 

материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана 

жашоонун жолдору тууралуу өркүндөтүү, камсыз  кылуу жана 

колдонмо);  

    окуучулардын  атайын окутуу жана таанып -билүүчүлүк 

ишин уюштурууда  атайын ыкмаларды пайдалануу зарыл:  

  иштин ырааттуулугун  айырмалоо үчүн усулдук 

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды   

айрым элементтерине бөлүүдө жана чогултууда 

кадамдарды берүү, андан кийин бир тараптуу иштеп, 

аларды бириктирүү; көрүү, угуу маалыматты 

айкалыштыруу ыкмалары;  

  оозеки жана жазуу жүзүндө иш ыкмаларынын 

айкалышы; көрүү жана тийип сезүүнүн чарчоосун алып 

салуу  ыкмалары;  
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  атайын белгилерге жана  унификацияга (сигнал картасы) 

түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары;  

    изилдөөчү объекттердин жана процесстердин маанилүү 

белгилерин бөлүү ыкмалары,  

   негизги предметтик түшүнүктөрдүн сапатын аныктоо 

ыкмалары,  

  Демонстрациялык көрсөтмөлөрдү лабораториялык 

тажрыйбаларга же  өз алдынча иштерге алмаштырууну 

уюштуруу,  

    объектилерди тандап алуу менен байланышкан 

уюштуруу ыкмаларын, окуучулардын   иш каттоо 

түрлөрүн тандоо менен, максаттуу түрдө     маалымат 

алуу үчүн шарттарды түзүү,  

     мугалимдин кебин  конкреттештирүү ыкмалары;  

  физикалык иш аткаруунун режимин сактоо (карама -

каршылыктарды эске алуу менен)  

  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген  окуучуларга 

салыштырмалуу   Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  көрүүсү  

начар  окуучулар үчүн   адаптациянын жыйынтыктоо  иштерин 

аткарууда (алардын билим алуунун  өзгөчө муктаждыктарына 

жараша) текст жана сүрөт материалдык,    ишти  аткаруу үчүн 

убакытты 2 эсеге   көбөйтүү окуучунун оозеки өтүнүчү менен):  

  ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө   

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата -энеси 

менен  жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир аптада 

мектепте 20 мүнөттүк жыйын  .  

 

Мейкиндикти  уюштурууга талаптар  
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(БЫЖБПтын 2 -бөлүмүн караӊыз)  

Окуунун убакыттык режими  

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы   СанЭжК 

тарабынан аныкталат.  

Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК  

талаптарына ылайык) булчуӊдардын чыӊалуусун   бошотууга 

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун   бошотууга жардам берчү 

көнүгүүлөр  (сокур окуучулардын сакталган көрүүсүн) жана  көрүү 

чыӊалуусун   алдын алууга жардам берчү көнүгүүлөрдү  (сокур 

окуучулардын сакталган көрүүсүн)  камтыган дене тарбия 

мүнөттөрү өткөрүлөт.  Көнүгүүлөр   балдардын көрүүсүнүн абалын 

(көз оорулардын клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды, 

дарылоо этабын) эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.  

  

Жумуш   ордун уюштуруу боюнча талаптар (БЫЖБПтын 2-

бөлүмүн караӊыз)  

Окутуунун  техникалык каражаттарына талаптар (БЫЖБПтын 

2-бөлүмүн караӊыз)  

 

Окуу  китептери, окуу куралдары, окуу куралдар жана 

дидактикалык материалдарга, көрсөтмө куралдарга  талаптар  

Көрүүсү  начар окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу 

керек:  

1) атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча 

эч кандай чектөөлөрү  жок балдар үчүн окуу китептеринин 

негизинде, бирок көрүүсү  начар   окуучулардын  билим алуу 

муктаждыктарын канааттандырган (чоӊойтулган арибинде 

басылып чыккан, масштаб 1/2;   көрүүсү  начар окуучулардын 
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таанып-билүүчүлүк ишинин өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган 

окуу-усулдук аппарат менен жабдылган;  

2)  окуу куралдар: кара (окуу материалдарын жазуу үчүн) жана 

жашыл (көркөм эмгектер  үчүн) пасталары менен  калем;  

торчо жана сызык дептерлер, алар врач–офтальмологдун 

сунушу боюнча  атайын сызылууга тийиш;  

3)   көрүүсү  начар окуучулардын  типологиялык жана жеке көрүү 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аткарылган жеке   окуу 

куралдары жана көрсөтмө куралдар  
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ПСИХИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ АРТТА КАЛГАН БАЛДАРДЫ  

ЖАЛПЫ  БИЛИМ БЕРҮҮ   БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ (ЖББЫБП)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ АРТТА КАЛГАН БАЛДАРДЫ  

ЖАЛПЫ  БИЛИМ БЕРҮҮ   БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ (ЖББЫБП)  

(ВАРИАНТ 7.2)  

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР  
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    Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары - БЖБ 

БЫББП)    ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык түзүлгөн жана психикалык өнүгүүсү артта 

калган    окуучулардын  жекече, жаш курак жана типологиялык  

өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү  муктаждыктарын эске 

алуу менен  ылайыкташтырылган билим берүү нүн программасы.  

 Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн БББ  

ЖЫББП билим берүү ишмердүүлүгүн  Стандартка ылайык жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн  

психикалык өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын негизинде, 

инклюзия идеялары  боюнча иштеген   билим берүү уюму  (мындан 

ары ББУ)  тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана  бекитилет.  

  Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн  БББ 

ЖЫББП    билим берүүнүн мазмунун, күтүлүүчү  натыйжаларды, 

жана ишке ашыруу шарттарын Кыргызстандын жалпы билим берүү 

системасы үчүн   аныктайт.  

Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын тү зүмү.  

  Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын түзүмү Стандартка 
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ылайык 3 бөлүмдү камтыш керек: максаттуу, мазмундук жана  

уюштуруучу.  

Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы  

дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана психикалык өнүгүүсү 

артта калган окуучулар үчүн  БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы 

күтүлүүчү  натыйжаларды, о.э. бул максаттарга жана 

жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун аныктайт.  

  Максаттуу бөлүм өзүнө камтыйт:  

-түшүндүрмө катты  

-  психикалык өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн  БББ 

ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн пландаштырылган натыйжалары  

-башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн    

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.    

  Мазмундуу бөлүк  психикалык өнүгүүсү артта калган окуучулар 

үчүн  жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын  мазмунун  

аныктайт жана предметтик, метапредметтик, инсандык  

натыйжаларга жетишүүгө багытталган (ЖББ БББЫБПтын 

вариантына жараша  мазмундуу бөлүк жалаң гана инсандык  жана 

предметтик натыйжаларга жетишүүгө багытталган болушу мүмкүн) 

төмөнкү программаларды камтыйт:  

  окуучулардын   универсалдуу  (ЖББ БББЫБПтын вариантына 

жараша  - негизги окутуу кыймылдары)  окуу кыймылдарын 

калыптандыруу программасы;  
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  жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү  аймактын 

курстарынын программасы;  

  психикалык өнүгүүсү артта калган окуучулар ды коомдук жана 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасын 

(ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша );  

  экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы;  

  коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;  

  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.  

Уюштуруу бөлүгү  камтыйт:  

    предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч 

билим берүүнүн окуу планын;  

   Стандарт талаптарына ылайык ЖББ БББЫБПтын  ишке  

ашыруу үчүн шарттардын системасын.  

Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн  

башталгыч билим берүүнүн окуу планы (мындан ары –Окуу 

план) ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун негизги уюштуруучу 

механизми болуп эсептелет.  

Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн  ж алпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы Стандартка ылайык 

балдардын жаш курак    өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү  

муктаждыктарын эске алуу менен   

   ЖББ БББЫБПты иштеп чыгуунун  негиздерине жекече, топтоо 

жана ишмердүүлүк мамилелери салынды.   
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3.1. Максаттуу бөлүм  

3.1.1. Түшүндүрмө кат  

Психикалык  өнүгүүсү артта калган балдарды  жалпы билим 

берүү боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын ишке ашыруу максаты.  

 

Психикалык  өнүгүүсү артта калган балдарды  жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын ишке ашыруу 

максаты  —   психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулардын  

социалдык жана маданий тажрыйбаны өздөштүрүүнү  камсыз 

кылуучу,  өзгөчө  билим берүү керектөөлөрүн  канааттандыра турган  

шарттарды түзүү аркылуу, ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулардын мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарын аткаруу.  

Уюм тарабынан Психикалык  өнүгүүсү  артта калган 

окууучуларга (БББП)   иштеп чыгууда жана ишке ашырууда  

алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн төмөнкү негизги 

милдеттерди карайт:  

 Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучунун  үй -бүлөдө жана 

коомдо кабыл алынган  адептик жана коомдук –маданий 

баалуулуктарга ылайык, инсандык ар тараптуу өнүгүүсүн 

(адеп-ахлактык, эстетикалык, социалдык -инсандык, 

интеллектуалдык, физикалык)  камсыз кылган жалпы 

маданиятын калыптандыруу  

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө  түрткү берүү;  
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 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;  

 Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулардын БББПны   

өздөштүрүүсүндө  алардын өзгөчө билим берүү 

муктаждыктарын, ошондой эле жекече өзгөчөлүктөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен пландаштырылган 

натыйжаларга   жетишүү;   

 Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулардын   өзгөчө 

билим берүү муктаждыктарын канааттандыруу үчүн жагымдуу 

шарттарды түзүү;  

 Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулардын таанып -

билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин 

минимизациялоо;  

 Башталгыч  жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз 

кылуу;  

 жалпы башталгыч жана негизги жалпы билим берүү 

ырааттуулугун камсыздоо;  

 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим 

берүү технологияларын пайдалануу;  

  клуб,  секция,   студия системасын колдонуу (анын ичинде 

түйүндүк өз ара аракеттенүү уюштуруу формаларынын 

негизинде) менен  коомдук пайдалуу иштерин жүргүзүү, сүрөт 

чыгармачылыгын  уюштуруу, комдук–пайдалуу 

ишмердүүлүгүн,  спорттук–ден соолукту чыңдоо иштерин 

уюштуруу,спорттук, чыгармачылык ж.б. мелдештерин өткөрүү 

аркылуу психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулардын 

мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана шыктарын табуу;  

 Окуучулардын, алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн), педагогикалык кызматкерлердин жана 
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коомчулуктун  мектептин ички социалдык чөйрөсүн 

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө  катышуусун уюштуруу;  

Психикалык  өнүгүүсү артта калган балдарды  башталгыч билим 

берүү   боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасын калыптандыруунун принциптери жана 

мамилелери 1. Жалпы жоболор бөлүмүндө  көрсөтүлгөн.  

 

 

 Психикалык  өнүгүүсү артта калган балдарды  башталгыч 

билим берүү   боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын жалпы мүнөздөмөсү.  

 

   Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын  жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы (вариант  7.2.),  ден - 

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын башталгыч 

билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына,  

башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын түзүмүнө, өздөштүрүү жыйынтыктарына жана аны 

ишке ашыруу  шарттарына ылайык түзүлгөн.  

Вариант 7.2. психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулар,  

окутууну  аяктаган учурга карата ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү 

боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын жетишкендиктерине 

салыштырмалуу, билимди пролонгацияланган (узартылган) окуу  

мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  
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 БББ  ЖББЫБП  психикалык  өнүгүүсү артта калган 

окуучуларды, алардын жеке мүмкүнчүлүктөрү н,  психофизикалык 

өнүгүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен,  өнүгүү бузууларын 

түзөтүүнү (коррекциялоону) жана социалдык   камсыздоочу билим 

берүү программасы.  

БББ  ЖББЫБП  башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасы нын  түзүмүнө, 

өздөштүрүү жыйынтыктарына жана аны ишке ашыруу  шарттарына 

ылайыкташууну болжолдойт.  

Психикалык  өнүгүүсү артта калган балдар үчүн  БББ  

ЖББЫБП  жалпы билим берүү процессинин учурунда 

коррекциялык багыттуулукту камсыз кылууну, анын өзгөчө 

уюштурууну: окутуунун узартылган мөөнөтүн, жеке жана топтук 

коррекциялык сабактарын жүргүзүүнү, социалдык 

компетенцияларды калыптандырууга көңүл буруунун негизинде  

окуунун мазмунун өзгөчө түзүмдөштүрүүнү болжолдойт.  

Психикалык  өнүгүүсүндө артта калулары бар  окуучулардын   

жалпы башталгыч билим алуу мөөнөтү, аталган категориядагы 

окуучулардын психофизиологиялык мүмкүнчүлүктөрүн жана 

жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен узартылат жана 5 жылды 

түзөт (биринчи кошумча классты милдеттүү киргизүү менен).  

 

БББ  ЖББЫБПты ишке ашыруу  психикалык  өнүгүүсү артта 

калган окуучулар,  окутууну  аяктаган учурга карата ден - 

соолугунун мүмкүнчүлүгү   боюнча чектөөлөрү болбогон 

курдаштарынын жетишкендиктерине салыштырмалуу билимди алат,  
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бирок  Стандартта көрсөтүлгөн пролонгация ланган (узартылган) 

календардык окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт  

   «Салыштырмалуулук»  негизги сабактар боюнча билимдин 

жана көндүмдөрдүн көлөмү,  негизги мазмунундун ашыкча 

талаптарын кыскартуунун эсебинен  жоюлганынан түзүлөт.  

Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулар  үчүн БЖБ 

ББЫПтын  7.2. варианты ар түрдүү формаларда ишке ашырылат: 

башка окуучулар менен бирдикте, өзүнчө класстарда, топтордо, же  

билим берүүчү башка уюмдарда.    

Билим берүүчү уюм ушул вариантка тийиштүү жан а ушул 

категориядагы окуучуларга  талап кылынган окутуу жана тарбиялоо 

шарттарын   камсыз кылууга тийиш.   

  ПӨК үчүн БЖБ ББЫПты өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн камсыз 

кылуу үчүн, ,  билим берүү ишин жүргүзгөн бир нече уюмдардын,  

ошондой эле башка уюмдардын, ресурстарын пайдалануу аркылуу, 

билим берүү программаларынын тармактык формасы ишке  

ашырылышы мүмкүн.  

 ПӨК үчүн БЖБ ББЫПтын вариантын аныктоо ПМПКнын  

комплекстүү психологиялык -медициналык-педагогикалык 

текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянган, сунушунун негизинде, 

жекече өнүгүү  планын эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.  

   

Окутуу процессинде окуп жаткан программанын бир 

вариантынан башка программага өтүү мүмкүндүгү  сакталат ( 

ПМПКнын сунушунун негизинде).  
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 ПӨК үчүн БЖБ ББЫПтын бир вариантынан экинчи 

вариантына өтүүсү  окуучулардын ата -энесинин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) макулдугу жана ПМПКнын сунушунун негизинде, 

инсандык, предметтик жана предмет аралык жыйынтыктарын 

комплекстүү баалоонун негизинде жүргүзүлөт.  

Психикалык   өнүгүүсү  артта калган окуучу башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

түзүмүндөгү кандайдыр бир предметти толук өздөштүрүүгө 

жөндөмсүздүгү, БББ  ЖББЫБПтын 7.2. вариантын  тандоого же 

улантууга тоскоолдук кылбашы керек, себеби бул категорияд агы 

окуучулардын программаны толук кандуу  өздөштүрүүгө 

тоскоолдук кылуучу ишке жөндөмдүүлүгүнүн жана көңүл  

буруунун, кыймыл-чөйрөнүн, окуу, жазуу, арифметикалык 

көндүмдөрүнүн (дислексия, дисграфия, дискалькулия) 

спецификалык бузулуулары болушу мүмкүн.  

    ПӨК   балдарда БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүдө 

кыйынчылыктар пайда болсо психологиялык -педагогикалык 

коштоону ишке ашыруучу адистер коррекциялык иштин 

программасынын түзүмүн   тийиштүү багыт менен ыкчам 

толуктоого милдеттүү.  

Окуунун  же/жана курдаштары менен ө з ара аракеттенүүнүн 

жүрүшүндө туруктуу кыйынчылыктар пайда болгон учурда, 

психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучу ПМПКга, анын андан 

ары окутуу, анын өзгөчөлүктөрү жана билим алуу муктаждыктарын 

эске алуу менен жекече окуу планы боюнча окутууга которуу 

зарылчылыгы боюнча  сунуштарды иштеп чыгуу үчүн комплекстүү 

текшерүүгө жиберилет.  
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БББ  ЖББЫБПты (варианты 7.2), өздөштүрүүнү түзгөн 

предметтик натыйжаларды билим жана көндүмдөрдү баалоого 

карата жалпы мамилелерди салттуу түрдө бүтүндөй сактап калууга 

сунушталат.    

  Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучу учурлук, аралык 

жана мамлекеттик жыйынтыктоочу   аттестацияны башка формада 

өтүүгө укуктуу, бул учурда аттестациянын жол -жоболоруна  

психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын өзгөчө билим 

алуу муктаждыктарына жараша,  жана учурдагы объективдүү 

кыйынчылыктарына байланыштуу өзгөртүүлөрдү киргизүү талап 

кылынышы мүмкүн.   

   Башталгыч, жалпы билим берүүнүн баскычындагы учурлук, 

аралык жана жыйынтыктоочу аттестациялоо психикалык   өнүгүүсү 

артта калган окуучуда  жазуу, окуу жана эсеп боюнча    мүмкүн 

болуучу өзгөчө кыйынчылыктарды эске алуу менен жүргүзүлүүгө 

тийиш, ошону менен бирге бул башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын вариантын 

алмаштырууга негиз болбошу керек. Билим бе рүү программасынын 

мазмунун өздөштүрүү ийгилиги жөнүндө жыйынтык, жеке 

динамиканын оң болушунун негизинде чыгарылышы керек.  

Окуучулар академиялык  карыздар пайда болгон учурдан тартып,  

белгиленген мөөнөттө аларды жок кылышпаса, алардын ата -

энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу менен кайталап 

окутууга калтырылышат, же ПМПКнын сунушуна ылайыкк БББ  

ЖББЫБПтын башка вариантына, же жекече план боюнча окутууга 

которулушат.  
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ПӨК балдар   үчүн башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруунун  кадрдык шарттарына талаптар.  

 

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда психикалык   

өнүгүүсү  артта калган   окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке 

ашырган педагогикалык кызматкерлердин  ар бир кызмат орду 

боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат орундарынын  

квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.  

Педагогикалык кызматкерлери: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,   дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү   

олигофренопедагогика жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи  болушу керек.  

Мугалим-дефектолог ( олигофренопедагог) «Педагогика» 

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»  профили боюнча жогорку 

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"  багыты боюнча 

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы, 

же адистиги  боюнча) ээ болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча 

кайра даярдоодон өтүшү керек.  
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 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге    

олигофренопедагогика тармагында квалификациясын жогорулатуу  

боюнча  документи болушу керек.  

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда  сихикалык   өнүгүүсү 

артта калган   окуучуларды башка окуучулар менен бирге окутууда  

БЖББ БЫЖББПты ишке ашырууда    кесиптик шарттарга талаптар.  

 Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,  дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу  

боюнча документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 

билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

     ПӨК  үчүн башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруунун финансылык  шарттарына талаптар  

 Каржылык  камсыздоо    ПӨК үчүн БЖББ БЫЖББПтын ар бир 

вариантына  аныкталган материалдык -техникалык жана кадрдык 

шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык келүүгө тийиш.  
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 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Вариант  3.1. Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучу   ден 

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын 

чөйрөсүндө ошол  эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп 

божомолдоого болот.  ПӨК балдар үчүн атайын билим берүү 

муктаждыктарына ылайыкташтырылган башталгыч билим 

берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим 

берүүчү программа  каралышы керек, ал   программаны ишке 

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз 

кылуу үчүн, АСБүчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруунун 

жүрүшүндө   программанын структурасына  коррекциялык  иштин 

программасын   милдеттүү түрдө киргизүү  адист ердин атайын 

сапаттуу түзүмүн талап кылат;  

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген ок уучулар   

үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруунун жүрүшүндө   

бузулуулары жок ар бир   окуучуну    каржылоого караганда жогору 

болушу мүмкүн. Инклюзивдик класска адамдык жана материалдык 

ресурстарга нормативдик чыгымдар, класста психикалык жана 
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физикалык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 

окуучуга,   бүт мектептин бюджетинде караганда 3% га 

чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык   эсептелген.  

ПӨК балдар   үчүн башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруунун материалдык -техникалык  шарттарына талаптар  

 

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.    

 ПӨК балдар үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн 

материалдык-техникалык шарттар  бул категор иядагы  

окуучулардын атайын билим берүү  муктаждыктарына   жооп 

берүүсү зарыл, бул  окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти 

уюштурууга; окутуу үчүн  режимди уюштурууга; окуучунун жумуш 

ордун  уюштурууга;   окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу 

материалдары жана көрсөтмө куралдарга  атайын    мүнөздүү 

талаптарды коюуну шарттайт.  

 

Окуу   жараянын уюштуруу боюнча талаптар  

1.   Класстын толушуна     талаптар.  

Инклюзия шартында класста  класстардын толуу даражасы 2 -3  

психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучуда н ашык  эмес. 
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Класстын  жалпы толушу: Психикалык   өнүгүүсү артта калган  2 

окуучу бар болсо  20дан ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  

чектелбеген окуучу болушу керек.  

2.   ПӨК балдар үчүн  БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу боюнча 

ишти уюштуруу үчүн талаптар:  

  Психикалык   өнүгүүсү артта калган   окуучулар менен 

дайыма пикирлешүүгө болгон муктаждык (билим берүү 

жараянынын бардык баскычтарында мугалим   окуучулар 

менен дайыма кайчылаш пикир болушу керек: умтулуу, 

билимге,  жөндөмгө жана тажрыйбага, окуу материалд арын 

түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана жашоонун 

жолдору тууралуу өркүндөтүү, камсыз кылуу жана 

колдонмо);  

   ПӨК балдар окуу ишмердүүлүгүн туруктуу жана 

максаттуу жетекчилиги ПӨК балдардын    окуу -билүү ишин 

педагогикалык башкаруунун туруктуулугунун зарылдыгын, түздөн -

түз педагогикалык башкаруу пайдаланууну, алгоритмдерди 

пайдалануу билдирет;  

  Психикалык   өнүгүүсү артта калган   окуучулардын  

атайын окутуу жана таанып -билүүчүлүк ишин уюштурууда  атайын 

ыкмаларды пайдалануу зарыл:  иштин ырааттуу лугун  айырмалоо 

үчүн усулдук көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды   

айрым элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, 

андан кийин бир тараптуу иштеп, аларды бириктирүү; көрүү, угуу 

маалыматты айкалыштыруу ыкмалары; оозеки жана жаз уу жүзүндө 

иш ыкмаларынын айкалышы; психикалык тез  чарчоосун алып салуу  

ыкмалары; атайын белгилерге жана  унификацияга (сигнал картасы) 

түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары; физикалык иш аткаруунун 

режимин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен)  
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  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген  окуучуларга 

салыштырмалуу    ПӨК балдар үчүн  адаптациянын жыйынтыктоо  

иштерин аткарууда (алардын билим алуунун  өзгөчө 

муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт материалдык,    ишти  

аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге   көбөйтүү  окуучунун оозеки 

өтүнүчү менен):  

  ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө   

байланыш жана иштөө зарылдыгы. Психикалык   өнүгүүсү артта 

калган   окуучунун ата -энеси менен  жетишкендиктерин талкуулоо 

үчүн жок дегенде бир аптада мектепте 20 мүнөт түк жыйын  .  

 

 Психикалык  өнүгүүсү артта калган окуучулардын 

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү.  

                                                            

Психикалык өнүгүүсү артта калган окуучу - бул психологиялык    

өнүгүүсүндө кемчиликтерге ээ, ал бузулуулар окутуунун атайын 

шарттары түзүлмөйүн билим алууга тоскоол кылат жана  ПМПК 

тарабынан ырасталган.  

Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын 

категориясы ден- соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын 

арасында эӊ көп сандагы жана түзүмү боюнча бир өӊчөй эмес топ.  

  Психикалык   өнүгүүнүн артта калуусунун    пайда болуу 

себептери болуп борбордук нерв системасынын функционалдык 

жетишсиздиги, өнөкөт соматикалык оорулар, конституционалдык 

факторлор, тарбиялонун жагымсыз шарттары,  психикалык  жана 

социалдык депривация болушу мүмкүн.  
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 Этиологиялык  факторлордун ушундай ар түрдүүлүгү  

бузулуулардын  олуттуу диапазонун:  өнүгүү абалынын курактык 

ченемдерге жакын  деңгээлинен, акыл эси кемдүүлүктөн айырмалап 

кароочу  абалга  чейинкисин  шарттайт.   

   ПӨК балдар жетишсиз  таанып билүү жөндөмдүүлүктөрү,  

психологиялык   өнүгүүнүн спецификалык бузулуулары менен 

(окуу көндүмдөрү,  речь ж.б.),  жүрүм -турумдун жана/же 

ишмердүүлүктү уюштуруунун бузулуулары менен  шартталган окуу 

программаларын  өздөштүрүүдө ар кандай деӊгээлдеги   

кыйынчылыктарга кездешишет.  Психикалык   өнүгүүсү артта 

калган окуучулардын баардыгына жалпы: жогорку психикалык 

функцияларынын өнүгүүсүндөгү ар башка даражада көрүнгөн 

кемчиликтер, таанып -билүү ишинин калыптанышынын жайлыгы же  

текши эместиги,  эркин өзүн - өзү жөнгө салуунун кыйынчылыктары 

болуп саналат.  

Көп учурда   бул окуучулардын кеп жана майда кол 

моторикасынын, көрүп кабылдоо жана мейкиндикте багыт 

алуусунун,  акыл ишке жөндөмдүүлүгүнүн, эмоциялык чөйрөсүнүн 

бузулуусу байкалат.    

  Мектепке  келген психикалык   өнүгүүсү артта калган 

баланын психикалык өнүгүшүнүн деңгээли, баштапкы бузулуунун 

(эреже катары жаратылышы боюнча  биологиялык)  мүнөзүнөн жана  

көрүнүү   даражасына  гана көз каранды эмес, мектепке чейинки  

окутуунун жана тарбиялоонун сапатына дагы көз каранды.  

  Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын 

өнүгүүсүндөгү айырмачылыктардын диапазону абдан кеӊири –  иш 

жүзүндө ойдогудай өнүгүп келе жаткан, убактылуу жана 
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салыштырмалуу оңой жок кылынган кыйынчылыктарга ээ бо луудан, 

инсандык жүрүм-турум жана когнитивдүү чөйрөдө түзүмү жагынан 

татаал бузулууларга чейин бар.  Аталган категориядагы 

окуучулардын арасында нормалдуу өнүккөн курдаштары менен 

бирдикте атайын колдоонун жардамы менен   тең окууга жөндөмдүү 

окуучулар дагы, системалуу жана комплекстүү (психологиялык -

медициналык-педагогикалык)   атайын колдоого муктаж дагы 

окуучулар бар.  

  Психикалык   өнүгүүнүн артта калуунун түзүмүндөгү ар 

түрдүүлүк, билим алууда жана өзүнүн билим берүү каттамдардын  

аныктоодо атайын колдоонун  көп   түрдүүлүгүнүн аныктайт  жана  

психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучулардын 

мүмкүнчүлүктөрүнө жана муктаждыктарына жараша шарттарды 

түзүп, билим алуудагы психикалык өнүгүүсүнүн жана окууну 

өздөштүрүүгө  жөндөмдүүлүктүн төмөндүгү менен шартт алган 

кыйынчылыктарды жеӊип,  теңтуштары менен бирдей мөөнөттө 

билим берүүгө багыттайт.   

  Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучуларга башталгыч 

жалпы билим  берүү программаларын дифференциациялоо  бул 

категориядагы балдардын психикалык өнүгүүсүнүн  мү нөзүнө жана 

бузулуунун түзүмүнө жараша   түзүлүүсү  зарыл.    Психикалык   

өнүгүүсү артта калуунун вариантын чектөө   билим берүү 

программасынын вариантын   сунуштоо ПМПКга жүктөлөт.    

БББ  ЖББЫБП  (вариант  7.2.) боюнча  окутуунун жалпы 

багыттары төмөнкүдөй болушу мүмкүн.  

 БББ  ЖББЫБПты (варианты 7.2)  психикалык   өнүгүүсү артта 

калган окуучулардын төмөнкүлөрүнө: өнүгүү деңгээли курактык 
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ченемдерден бир нече төмөн, артта калуу өзүнчө  функцияларда 

бүтүндөй же локалдуу болушу  мүмкүн (таанып -билүү ишинин жай 

темпи же текши эмес калыптанышы)  даректелиши мүмкүн. Бул 

балдарда мектеп  ченемдерин жана мектеп адаптациясын бүтүндөй 

тигил же бул даражада кыйындатуучу көңүл буруу, эс -тутум, кабыл 

алуу ж. б. таанытуучу процесстердин, акыл ишке жөндөмдүүлүгүн 

жана иш-аракеттин максаттуу багытталышынын бузулуулары 

белгиленет.   Жүрүм -турум менен   иш-аракетиндеги эрктүүлүк, 

көзөмөл, өзүн -өзү  жөнгө салуу эреже катары жетишсиз 

калыптанган.  Окутуучулук  көбүнчө канааттандыраарлык, бирок 

көп учурда тандалма  жана туруксуз, актуалдуу эмоционалдык 

абалына, иш-аракеттин түрүнүн татаалдык деңгээлине жана 

субъективдүү жагымдуулугуна көз каранды.   

Эмоциялык  жөнгө салуунун бузулуусу, гиперактивдүүлүк, 

ошондой эле социалдык ченемдерди жетишсиз түшүнүү менен 

байланышкан жүрүм-турумдун бузулуулары болушу мүмкүн.    

Демек,  психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген окуучулар   деп 

салттуу түрдө жогорку психикалык функциясы бир калыпта эмес, 

жай өнүккөндүгү менен мүнөздөлгөн, таанып билүү ишмердиги 

жетишсиз, эмгекке жарамдуулугунун деңгээли төмөн, 

эмоционалдык-инсандык чөйрөсү өнүкпөгөн полиморфтук топту 

айтабыз .   

  

Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын билим 

алуусунун өзгөчө  муктаждыктары.  
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  Ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын ар 

түрдүү категорияларынын билим алуусунун өзгөчө  муктаждыктары 

дагы ар түрдүү, себеби психикалык бузулуунун спецификасы менен 

белгиленип,  окуу процессин  куруунун өзгөчө логикасын аныктайт 

жана билим берүүнүн түзүмү жана мазмун унда   чагылдырылат. 

Муну менен катар психофизикалык өнүгүүсү  ар түрдүү топтордун 

өзгөчөлүктөрү жөнүндө заманбап илимий элестөөлөр, ден 

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бардык окуучуларга жалпы 

мүнөздүү билим алуусунун муктаждыктарын,  ошондой эле  

билим алуусунун өзгөчө  спецификалык    муктаждыктарын  

бөлүп көрсөтөт.  

Билим  алуусунун жалпы муктаждыктарына т өмөнкүлөр  кирет:  

 Өнүгүүнүн  баштапкы бузулуусун аныктоодон кийин дароо билим 

берүүнүн каражаттары менен атайын жардам алуу;  

   мектепке чейинки жана мектептик билим берүү 

этаптарындагы жолун жолдоочулукту камсыз кылуучу, 

пропедевтикалык мезгилди белгилөө ;   

  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучунун 

билим алуу керектөөлөрүнө адекваттуу атайын типтеги же 

жалпы билим берүү уюмдарынын шартында жалпы баш талгыч 

билим алуу;  

  предметтик облустарынын мазмуну аркылуу, 

ошондой эле жекече мамиле менен иштөө аркылуу ишке 

ашырылып жаткан коррекциялык - өнүктүрүүчү процессинин 

үзгүлтүксүздүгүнүн милдеттүүлүгү;    
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  баланын педагог жана классташтары менен өз -ара 

аракеттенишүүсүн оптималдаштыруучу психологиялык 

коштоо;  

    үй-бүлөө  менен билим берүүчү уюмдун өз -ара 

аракеттенишүүсүн оптималдаштыруучу психологиялык 

коштоо;  

  билим берүү уюмунун мейкиндигинин чегин  

акырындык менен кеңейтүү.  

 

БББ  ЖББЫБПты (вариант  7.2) өздөштүрүп жаткан, психикалык   

өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) балдар үчүн билим алуусунун өзгөчө  

спецификалык    муктаждыктарына төмөнкүлөр  кирет:     

  Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) балдардын 

борбордук нерв системасынын (БНС) функцио налдык абалын 

жана психикалык процесстердин нейродинамикасын (тез 

алсыроо, иштөө жөндөмдүүлүгүнүн  төмөндүгү, жалпы 

тонустун ылдыйлыгы ж. б.)  эске алуу менен өзгөчө 

мейкиндикти жана убакытты уюштуруу билим берүү чөйрөсүн 

камсыз кылуу;  

  БЖБ ББЫПты өздөштүрүү  убактысын 5 жылга чейин узартуу;  

  окуу сааттарынын саны жана тиешелүү техникаларды жана 

технологияларды пайдалануу, айрым предметтик облустардын  

мазмунун кеңейүү /  азайтуу аркылуу окуу жараянын 

уюштурууга ийкемдүү өзгөрүүлөрдү киргизүү;  

    билим берүү процессинде чечилүүчү окуу жана таанып -билүү 

маселеринин системасын жөнөкөйлөтүү;  

  окуу  жараянын психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) 

окуучулардын билим, көндүм, ыктарын өздөштүрүү 
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өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен уюштуруу (материалды 

«кадам артынан» көрсөтүү, мугалимдин ченем жардамы,  

окуучунун жалпы өнүктүрүүгө, ошондой эле жеке 

кемчиликтеринин ордун толтурууга көмөк  кылуучу атайын 

методдору, ыкмалары жана каражаттарды пайдалануу);  

  билим берүүнүн мазмунун көрсөтмө - натыйжалуу мүнөзү;  

   психикалык   өнүгүүсү  кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын 

таанып-билүү иш-аракетин өнүктүрүү алардын бузулууларын 

ордун толтуруу (компенсация), алдын алуу,  түзөтүүнүн  

негизи катары;    

   окуучулардын окуу-таанып-билүү ишмердигинин 

калыптануусун, окуу тапшырмаларды өз алдынча аткаруу 

деӊгээлине жетүүгө чейин үзгүлтүксүз контролдоо;  

   өздөштүргөн  билимдер менен ээ болгон көндүмдөрдүн   

контекстин түшүнүү, бекемдөө жана жакшыртуу үчүн 

туруктуу жардам;  

  түзүлгөн жаңы кырдаалдарга өз  билимдерин жана 

көндүмдөрүн «которууга»атайын окутуу;  

  коомдо кабылданган жүрүм -турум ченемдерин жана 

өздөштүрүлгөн билимдердин, көндүмдөрдүн дайыма 

такталышынын зарылдыгы;  

  таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,  курчап 

турган предметтик жана коомдук дүйнөгө   кызыгууга   максат 

жана   дем берүү ;  

  туура жүрүм-турумга жана иш -аракетке дем берүүчү жалаӊ 

гана оң каражаттарды пайдалануу;  

   борбордук нерв системасынын ишин жакшыртууга жана 

жүрүм-турумду коррекциялоого багытталган,   тийиштүү 
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дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,  

ошондой  эле эмоционалдык өнүгүүнүн жетишсиздигинин 

ордун толтурууга жана жүрүм -турумдук, таанып -билүүсүн 

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар 

тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;  

  өз  иш-аракетин уюштурууга жана туш келген 

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,   жардамды талап кылуу жана 

пайдалануу ыктарын калыптандырууга    багытталган атайын 

психо коррекциялык жардам;  

   социалдык контакттардын чегин максималдуу кеӊейтүү,  

коомдо бекитилген жүрүм -турумдун көндүмдөрүн 

калыптандыруу, иштиктүү диалог жана кызматташ тык 

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй -бүлө, курдаштары 

менен) баарлашуу каражаттарын өнүктүрүү жана 

калыптандыруу;  

   үй-бүлөө жана билим берүү уюмунун өз ара 

аракеттенишүүсүн камсыз кылуу (ата -энеси менен 

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү аба лда, адеп-

ахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй -

бүлө ресурстарынын көбөйүшү).  

 Атайын билим муктаждыктарын канааттандыруу гана, психикалык   

өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучуга  сапаттуу билим алууга жол 

ача алат.  

Мындай жол инклюзивдик билим берүүдө –   бардык балдардын 

ар түрдүү муктаждыктарын камсыз кылуучу, баарына жеткиликтүү 

жалпы билим берүү процессин өнүктүрүү.  
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3.1.2.  Психикалык өнүгүүсү  кечеӊдеген  окуучулардын  

инклюзия идеялары менен иштеген мектептерде жалпы 

башталгыч билим берүүнүн    болжолдуу ылайыкташтырылган 

жалпы билим берүүнүн  программасын   өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары  

 

Психикалык өнүгүүсү  кечеӊдеген  окуучулардын жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары    (мындан ары- БЖБ БЫББП)      

ДМЧ окуучуларга башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик билим 

берүү  стандартында көрсөтүлгөн талаптарын ишке ашыруунун 

маанилүү механизмдери болуп эсептелет.   

Психикалык   өнүгүүсү артта калган   окуучулардын жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары - БЖБ 

БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалар ар 

бир программа боюнча жеке, метапредметтик жана предметтик 

натыйжалары жөнүндө жалпы түшүнүктү  тактап жана   аларды 

өнүктүрүү үчүн максаттуу жолду эске алуу менен, окуучулардын 

жаш өзгөчөлүгү, алдынкы максаттары жана баалоо системасы 

тарабынан коюлган  талаптарга жооп берүүсү  керек.   

 Инклюзивдик идеялар менен  иштеген мектепте БЖБ 

БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары   

боюнча талаптар, Психикалык   өнүгүүсү артта калган  

окуучулардын  түзөтүү иштеринин программасын  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары  боюнча талаптарды камтыйт.  
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Алар  инсанга багытталган билим берүү ой -ниеттерин 

билдирет,  бул алардын  тартибин   тактоого жардам берип, 

пландаштырылган натыйжалардын   бардык компоненттерин 

аныктоо жана  баалоонун бир системасын камсыз кылат.  

Күтүлгөн натыйжалар:  

  ББ Мамлекттик стандарты менен  Мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга билим берүү процессинин 

талаптарынын жана БЖБ БЫББПты    өздөштүрүүсүнүн   

баалоо системасынын ортосундагы байланышты камсыз кылат;  

  уюмдун  БЖБ БЫББПты    өнүктүрүү  үчүн негиз катары 

кызмат кылат;  

  академиялык сабактар жана билим берүү материалдарын 

программаларды иштеп чыгуу, ошондой эле БЖБ БЫББПты    

окуп жаткандардын өздөштүрүүсүнүн   сапатынын  кепилдик 

системасын өнүктүрүү  маанисине  жана     негиз болуу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ.  

Жалпылоо  жана ишмердүүлүк мамилелерине  ылайык 

пландаштырылган натыйжалардын  мазмуну,  ийгиликтүү реалдуу 

жашоонун кырдаалдарына мүмкүн болушунча жакын билим берүү 

жана практикалык милдеттерди, ошондой эле маселелерди чечүү 

үчүн окуучуларды  иштетүү үчүн материал менен   сүрөттөлөт жана 

мүнөздөйт.  

 БЖБ БЫББПты     өздөштүрүүсүнүн  пландаштырылган 

жыйынтыгынын мазмуну жана структурасы ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  окуучулардын  БББ МБС  талаптарына  

жооп берип, билим берүү өзгөчөлүктөрүн   чагылдырууга тийиш 

(атап айтканда, ар бир сабакты жана, коррекциялык -өнүктүрүүчү  
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курстарды окуунун максаттарын, өзгөчөлүктөрүн) жана психикалык   

өнүгүүсү артта калган окуучулардын жаш  курактык 

мүмкүнчүлүктөрүнө жана атайын билим берүү керектөөлөрүнө 

жооп  бериши керек.  

БЖБ БЫББПты      менен   өнүктүрүүнү изилдөө натыйжалары 

баштапкы билим берүү программасы аяктагандан учурда 

жыйынтыгы катары бааланган.  

БЖБ БЫББПты    өздөштүрүү    (вариант 7.2) психикалык   

өнүгүүсү артта калган окуучулардын жетишкендик   

жыйынтыгынын   үч түрүн -  көрсөтөт: инсандык, метапредметтик 

жана предметтик.  

Психикалык   өнүгүүсү артта калган    окуучулардын БЖБ 

БЫББПты өздөштүрүүсүнүн   инсандык  натыйжалары -билим 

берүүнүн негизги максатына жетүү үчүн психикалык   өнүгүүсү 

артта калган окуучуларды    маданиятка киргизүү, алардын коомдук -

маданий тажрыйба чеберчилигин өнүктүрүү үчүн инсандык жеке 

сапаттарын жана коомдук (жашоо) компетенттүүлүгүн, заманбап 

коомдук маанилүү баалуулуктарды камтыйт.   

БББ  ЖББЫБП  ты өздөштүрүүнүн инсандык натыйжалары 

психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн жана өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске 

алуу менен төмөнкүлөрдү чагылдырууга тийиш:  

1. Ата-мекенди сүйүү, Кыргызстандын маданий жана табигый 

байлыктарын, улуттук каада -салттарына  урмат -сый 

мамилелерин калыптандыруу;  
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2.  дүйнөгө табигый жана коомдук бөлүктөрү менен органикалык 

бир бүтүндүгүн, анын биримдик, коомдук көз карашын 

калыптандыруу;  

3. башка көз караш, башка элдердин тарыхы жана маданиятына 

карата сый-урмат менен мамилекылууну калыптандыруу;  

4. тездик менен өзгөрүп жана өнүгүп жаткан дүйнөдө 

ылайыкташууга алгачкы көндүмдөрдү өздөштүрүү;  

5.   окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өнүктүрүү,  окуу 

ишмердүүлүгүндө маанилүү мотивдерди калыптандыруу жана 

өнүктүрүү;  

6. коомдук чөйрө, анын ичинде өз ордун, жаш -курагына 

ылайыктуу баалуулуктары жана коомдук ролун кабыл түшүнүү 

жөндөмүн калыптандыруу;  

7.   эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктар жана 

сезимдерин калыптандыруу;  

8.  башкалардын сезимдерин, жакшы ниет жана психикалык -

моралдык ийкемдүүлүгүн түшүнүү жана этикалык  

сезимдерин, боорукерлигин өнүктүрүү;  

9. ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊдор жана кур даштары 

менен кызматташуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

10. жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

ишке түрткү болуу, жыйынтыкка  иштөө, материалдык жана 

руханий баалуулуктар сыйлоону ккалыптандыруу;  

11. өз  жөндөмдүүлүктөрү тууралуу, жашоо үчүн маӊыздуу 

муктаждыктар жөнүндө туура элестөөлөрдү калыптандыруу;  

12. күнүмдүк турмушта колдонулган коомдук жана турмуш 

көндүмдөрүн билүү;  
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13. Коомдо кабыл алынган баарлашуу жана коомдук өз ара -

аракеттенүү көндүмдөрүн анын ичинде маалыматтык 

технологияларды пайдалануу көндүмдө рүн калыптандыруу;  

14. дүйнөнүн картинасын  анын убакыт -мейкиндик 

уюштурулушун түшүнүү жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу.  

БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн метапредметтик 

жыйынтыктары окуучулар өздөштүргөн универсалдык окуу 

кыймылдардын (таанып -билүүчүлүк, жөнгө салуучулук жана 

байланыш),  өзөктүү компетенцияларды (үйрөнүүгө 

жөндөмдүүлүктүн негизин түзүүчү) жана предметтер аралык 

билимди камсыз кылуучу, ошондой эле билим алуу жана жашоодогу 

максаттары чечүү жөндөмдүүлүктөрү менен андан ары 

ылайыкташылган  болжолдуу билим берүү программасын 

өздөштүүрүүгө дяардыкты кошот.  

Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн жана билим алуунун өзгөчө керектөөлөрүн эске 

алуу менен   БЖБ ББЫПты өздөштүрүүнүн метапредметтик 

жыйынтыктары төмөнкүлөрдү  чагылдырууга тийиш:  

1) окуу жана практикалык маселелердин максаттарын  чечүү, 

кабыл алуу жана   ишке ашыруу үчүн жамааттык издөө  

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүг;  

2) окуу иш-аракеттеринин коюлган милдеттер, аны ишке ашыруу  

шарттарына ылайык пландоону жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу; жакшы жыйынтыкка жетишүү үчүн 

натыйжалуу жолдорун аныктоо ыктарын калыптандыруу;  

3) окуу иш-аракетинин ийгилигин, ийгиликсиздигин түшүнүү 

ыктарын калыптандыруу, ал тургай ийгиликсиз кырдаалда 
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дагы, иштиктүү аракет кылууга жөндөмдүүлүгүн  

калыптандыруу;  

4)  оозеки жана таанып -билүү маселелерин  чечүү үчүн сөз 

маалымат жана байланыш технологияларын   жана 

каражаттарын пайдалануу (мындан ары - МКТ) боюнча;  

5) коюлган максаттарга жана милдеттерге ылайык, адабий 

тексттерди, илимий популярдуу макалаларды  жеткиликтүү мазмуну 

жана көлөмү окуп өздөштүрүү  көндүмдөрүн калыптандыруу; 

атайылап байланыш максаттарына ылайык, сөз айкашын куруу жана 

оозеки, жазуу түрүндө тексттерди даярдоо;  

6) жеке мүмкүнчүлүктөрүнө жараша логикалык салыштыруу, 

анализ, синтез, жалпылоо, белгилүү түшүнүктөрдүн жалпы 

өзгөчөлүктөрүн,  окшоштуктарын жана себеп -натыйжа 

байланышын, аргументтерди куруу ыктарын өздөштүрүү;  

7) маектешинин угуу  жана диалог жүргүзүүгө; ар кандай көз 

караштары бар болушу мүмкүнчүлүгүн,  ар бир адамдын укугун  

кабыл алуу; өз ойлорун билдирип, учурларды баалоо боюнча  өз көз 

карашын түшүндүрүүгө даярдыгын калыптандыруу;  

8)   орток бир максатты аныктоо жана аны жүзөгө ашыруу үчүн; 

биргелешкен   иш -милдеттерин жана ролун бөлүп берүү боюнча 

сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;  

9) биргелешкен ишмердикте   өз ара контролдукту жүзөгө 

ашыруу, тийиштүү түрдө өз жүрүм -турумун жана башкалардын иш -

аракетин баалоо;  

10) тараптардын  кызыкчылыктарын жана кызматташуусун эске 

алуу менен чыр -чатактарды чечүүгө даярдыкты калыптандыруу;  
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11) бир окуу предметинин мазмуну боюнча чындыгында 

(табигый, коомдук, маданий, техникалык ж.б.) объектилери, 

жараяндардын жана кубулуштардын табияты жана мүнөздөмөлөрү 

жөнүндө баштапкы маалыматтарды билүү;  

11) предметтердин ичиндеги жана предметтер аралык 

материалдык кээ бир негизги түшүнүктөрдү билүү жана 

объектилерин ортосундагы жеткиликтүү зарыл болгон 

байланыштарды жана мамилелерди өздөштүрүү;  

БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн предметтик жыйынтыктары 

предметтик аймактардын мазмунунун  өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен окуучулардын өздөштүргөн белгилүү бир   билимдери жана 

көндүмдөрү,  аларды колдонууга даярдыгы кирет.  

Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучу лардын жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн жана билим алуунун өзгөчө керектөөлөрүн эске 

алуу менен, предметтик жыйынтыктар төмөнкүлөрдү чагылдырууга 

тийиш:  

 Тил аймагында:  

Эне тили:  

1. Кыргызстандын тилдик жана маданий мейкиндик биримдиги  

жана көп түрдүүлүгү, тилдин улуттук аӊ-сезимдин негизи 

катары жөнүндөгү баштапкы элестөөлөрдү калыптандыруу;  

2. Эне  тилин (кыргыз /  орус тили)  үйрөнүүгө кызыгууну 

калыптандыруу;  

3. сүйлөө этикетинин эрежелери жөнүндөгү  баштапкы 

элестөөлөрдү өздөштүрүү;  

4. сабаттуу жазуунун негиздерин өздөштүрүү;  
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5. сүйлөө практикасын жакшыртуу үчүн зарыл болгон оозеки 

сүйлөө жөндөмдүүлүктөрүн окуп өздөштүрүү;  

6. жалпы маданияттын жана жарандык позициянын көрсөткүчү 

катары туура оозеки жана жазуу тилине  позитивдүү көз 

карашты калыптандыруу;  

7.  практикалык маселелерди чечүү үчүн кыргыз /  орус тили  

чөйрөсүндөгү билимдерди жана калыптанган грамматикалык -

орфографиялык көндүмдөрүн пайдалануу;  

8. адабиятты улуттук жана дүйнөлүк маданияттын бир кубулушу,  

адеп-ахлак баалуулуктары менен каада -салттарды сактоо жана 

өткөрүү каражаты катары түшүнүү;  

9.  жеке өнүктүрүү үчүн окуунун маанилүүлүгүн түшүнүү; 

кыргыз тарыхы жана маданият,   этикалык адеп -түшүнүктөр, 

ой-дүйнө, жакшы -жаман жөнүндөгү баштапкы түшүнүктөрдү 

калыптандыруу;  

10. баардык сабактар боюнча ийгиликтүү окутуунун 

маанисин калыптандыруу;  

11.   көркөмдүүлүктүн кээ бир каражаттарынын жардамы 

менен бүтүн сөздөрдү үзгүлтүксүз жылмакай, туура  үн 

чыгарып окуу;  

12.   окуунун ролу түшүнүү, окуунун ар кандай түрлөрүн 

колдонуу;  

13. тексттердин мазмунун кабылдоо жана баалоо, окулган 

чыгармаларды талкуулоого катышуу,  баатырлардын 

аракеттерине көз карашын билдирүү,  каармандардын 

ниеттерин жана иш -аракеттерин  коомдо кабыл алынган 

ченемдерге жана эрежелерге негиздеп баалоо жөндөмүн 

калыптандыруу;  
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14. билим алууну мындан ары да улантууга зарыл денгээлге 

жетишүү үчүн окуу компетенттүүлүгүн өнүктүрүү,  башкача 

айтканда үн чыгарып жана ичинен окуу техникасын 

өздөштүрүү,  көркөм, илимий жана окуу тексттерди  талдоо, 

чечмелөөнүн элементардык ыкмаларын өздөштүрүү;  

15. системалык окуу муктаждыгын калыптандыруу; улуула р 

менен бирге кызыккан адабиятты тандоо.  

Чет тили:  

 1) сүйлөө жөндөмдүүлүгү жана муктаждыктарынын негизинде, чет 

тилинде сүйлөө жана жазуу баштапкы негизги көндүмдөрүн алуу;  

2) чет тилинде  башталгыч денгээлде сүйлөө жана жазуу үчүн зарыл 

болгон баштапкы тилдик элестөөлөрдү өздөштүрүү;  

3) балдар адабиятынын жана балдар чыгармачылыгынын 

жеткиликтүү үлгүлөрү  менен,  башка өлкөлөрдөгү өз курагындагы 

жаштардын жашоосу менен таанышуунун негизинде башка 

тилдерде сүйлөгөндөргө менен достук мамилелерди жана 

сабырдуулуктун, пайдубалын түзүү.  

 

Математикалык аймак:  

Математика:  

1) сандар, ченемдер, көлөмдөр жана геометриялык фигуралар  

жөнүндөгү алгачкы математикалык билимдерди, айлана -чөйрөдөгү 

объектилер, жараяндар жана кубулуштарды сүрөттөөгө, ошондой 

эле алардын сандык жана мейкиндик мамилелердин баалого 

түшүндүрүүгө колдонуу;  
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2) окуу-таанып билүүлүк жана окуу-практикалык маселелерди 

чечүү үчүн математикалык билимди колдонуу боюнча баштапкы 

тажрыйбага ээ болуу;  

3) сан жана сандык туюнтмалар менен оозеки жана жазуу  жүзүндө 

арифметикалык амалдарды жүргүзүү, тексттик маселелерди чечүү 

жөндөмү, алгоритмине ылайык иш -аракет кылуу,  геометриялык 

сандарды таануу, изилдөө,  көрсөтүүгө жөндөмдүүлүгү;  

 Табигый-илимий аймак:  

Мекен таануу:  

1) Мекенибизге, анын тарыхына, маданияты на, өз   үй -

бүлөөсүнө, биздин өлкөнүн жаратылышына, анын азыркы 

жашоосуна сый мамиленин калыптанышы;  

2)   дүйнөнүн объектилерин жана кубулуштар жөнүндө 

билимдерди системалоо, кеңейтүү, тереңдетүү, дүйнөнүн 

бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулуктун 

негиздерин, жаратылышта жана коомдо адеп -ахлактык жүрүм- 

турумдун негизги эрежелерин, табигый жана коомдук чөйрөдө 

ден соолукту сактоонун жүрүм -турум нормаларын 

өздөштүрүү;  

3)   адам баласынын иштеринин жана айлана -чөйрөдө болуп 

жаткан өзгөрүүлөрдүн арасындагы, жандуу жана жансыз 

жаратылыш дүйнөсүнүн ортосундагы жөнөкөй өз ара 

байланышты өздөштүрүү;  

4)   тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды 

аныктоо ыкмаларын, башка адамдар жана өзү тарабынан 

жасалган иш-аракеттердин жөнөкөй кесепеттерин алдын алуу 

көндүмдөрүн өнүктүрүү;  
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 Социалдык аймак:  

Этика:  

1) үй-бүлөдөгү жана коомдогу иштиктүү мамилелерди курууга, 

алардын маанисин түшүнүү диний жана светтик негизги адеп  

нормалары менен танышуу;  

2) адамдын  жана коомдун жашоосуна адеп -ахлак, ишеним жана 

диндин баалуулуктарын түшүнүү;  

3) Кыргыз Республикасынын, тарыхы, салттуу диндер, алардын 

маданияттагы ролу жөнүндө,   этика жөнүндөгү баштапкы 

элестөөлөрүн калыптандыруу;  

4) адам жашоосунун баалуулугун таануу.  

Искусство  

Көркөм  сүрөт  искусствосу:  

1) адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүүсүндө көркөм  сүрөттүн  ролу тууралуу   баштапкы 

элестөөлөрдүн калыптануусу;  

2) эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана түшүнүү, 

«сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо, көркөм өнөр 

чыгармаларын баалоо жөндөмүн өнүктүрүү, көркөм искусство 

чыгармаларына активдүү сезимдик -эстетикалык мамилесин 

тарбиялоо;  

3) көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө  

(көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик көркөм өнөр, 

айкел, долбоорлоо, ж.б.)  практика лык билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү өздөштүрүү;  
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4) курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык сулуу 

объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, аларга өз 

сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;  

5) көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү  көрсөтүү боюнча практикалык 

көндүмдөрдү өздөштүрүү.  

 

Музыка :   

1) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий жана 

адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу  баштапкы элестөөлөрдү  

калыптандыруу;  

 2) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана 

музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу, башталгыч 

эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;  

3) активдүү музыкалык иш -аракеттин жүрүшүндө, музыкалык 

чыгармаларды угууда эмоционалдык аң -сезимдик кабыл алууну 

өнүктүрүү;  

4) ар түрдүү жанрдагы музыкалык чыгармаларды угуу учурунда 

эстетикалык сезимдерин калыптандыруу;  

5)   импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды аткарууда,   

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды 

түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  

Ден соолук маданияты      

Дене тарбия  
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1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү 

жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.  

2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең 

мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)  

уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;  

3) өзүнүн физикалык абалын, физикалык жүктөрдүн көлөмүн 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 

  Башталгыч   билим берүү   боюнча жалпы  б илим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын коррекциялык - 

өнүктүрүүчү аймагын өздөштүрүү жыйынтыктары  

 

ПӨК окуучулардын БББ  ЖББЫБПтын коррекциялык- 

өнүктүрүүчү аймагын өздөштүрүүнүн    жыйынтыктары 

төмөнкүлөрдү чагылдырууга тийиш:  

 «Ритмика» -коррекциялык  курсу:   

  Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм 

сезимин, кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,   

кыймыл көндүмдөрүн   өнүктүрүү;   

   булчуң жыйрылышынын даражасына жараша   

кыймылдарды айырмалоону үйрөнүү;  

  атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн  (ырлардын 

айтылышы менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун 
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кыймылдары менен бирге ритмикалык басуу ж.б.),  музыка 

менен көнүгүү кыймылдарын өздөштүрүү;  

  физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана 

кыймыл сапаттарын өнүктүрүү; бийге даярдык көнүгүүлөрүн 

өздөштүрүү,   кооз    кыймылдарды, эстетикалык даамды,   

көркөм  кыймылдарды өнүктүрүүгө   салым кошуучу бий 

элементтерин өздөштүрүү;   

    кыймылдуулукту өнүктүрүү.  

 «Коррекциялык- өнүктүрүү сабактары» -коррекциялык курсу  

Логопедиялык  сабактар:  

  айлана- чөйрө жөнүндөгү билимдерди байытуунун 

негизинде оозеки кептин  ар кандай түрлөрүн 

калыптандыруу жана өнүктүрүү (диалогдук -сүйлөшүү, 

окуяны сүрөттөө)  

  сөздүктү байытуу,  сөздүн маанисин түшүндүрүү,  

лексикалык системалуулукту өнүктүрүү,   семантикал ык 

талааныкалыптандыруу;  

  ырааттуу сүйлөөнү, кептин грамматикалык түзүмүн 

өнүктүрүү  жана өркүндөтүү,    жазуукебиндеги 

кемчиликтерди ондоо (окуу жана жазуу).  

  

 Психо-коррекциялык сабактар:  

  Окууну жүйөлөштүрүүчү сезимдерди калыптандыруу, 

сенсордук-перцептивдик, мнемоникалык жана 

интеллектуалдык жараяндарга өбөлгө түзүү;  

    Психо-эмоционалдык абалдын шайкештигин 

калыптандыруу:  
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  өзүнүн: «Мен» абалына позитивдүү мамилени 

калыптандыруу,  өзүнө ишенимин көтөрүү;  

  өз  алдынчалуулук, өзүн -өзү башкаруу көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана өнүктүрүү;  

  сезимталдык, боорукерликке жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү;  

  башкалар менен мамилелерди үзүрлүү түрлөрүн түзүү (үй -

бүлө, класс), баланын жамааттагы коомдук абалын 

жакшыртуу.  

БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн коррекциялык- 

өнүктүрүүчү аймагынын   жыйынтыктарына талаптар психикалык   

өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын жеке мүмкүнчүлүктөрүн 

жана билим алуунун өзгөчө керектөөлөрүн эске алуу менен, ар бир 

окуучуга конкреттештирилиши зарыл.    

 

3.1.3.  Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын  

башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) о куучулардын  

башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы (мындан 

ары- баалоо системасы) ден соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелген 

окуучуларга БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүү  жыйынтыктарын, 

башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү 

стандартынын талаптарын ишке ашыруунун бир куралы болуп 

эсептелип   билим берүүнүн сапатын камсыз кылууга багытталган. 
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Бул баалоо ишмердүүлүгүнө педагогдорду, окуучуларды , алардын 

ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) тартууга мүмкүнчүлүк берет.  

Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү 

стандартына ылайык баалоо системасынын негизги объектиси, 

мазмундук жана критерийлик базасы болуп жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

жыйынтыктары  белгиленген.  

Баалоо  системасы үзгүлтүксүз билим берүү системасындагы жолун 

жолдоочулугун камсыз кылуу, бүт билим берүү системасынын 

биримдигин сактоого жардам берүү үчүн иштелип чыккан. Анын 

негизги  иш-милдеттери билим берүү жараянынын негизги БББ 

ЖББЫБПта   пландаштырылган натыйжаларга  жетишүүнү 

билдирет жана окуу жараянын башкарууга мүмкүндүк берүүчү 

натыйжалуу байланышты камсыз кылууга багытталган болуп 

саналат.  

 Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү 

стандартынын  талаптарына ылайык баалоо ишмердүүлүгүнүн 

негизги багыттары жана милдеттери окуучулардын жана билим 

берүү мекемелеринин мугалимдеринин жетишкендиктеринин 

натыйжалуулугуна баа берүү   болуп саналат  

Алынган маалыматтар билим берүү системасын өнүгүү 

тенденциясын жана статусун жана абалын баалоо үчүн колдонулат.  

Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын БББ 

ЖББЫБПты  өздөштүрүүсүнүн пландаштырылган  

жыйынтыктарына жетишкендиктерин баалоо системасы   төмөнкү 

максаттарга жетүү үчүн багытталган:  
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  Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын жеке 

жетишкендиктеринин динамикасы артыкчылыктуу баа менен 

камсыз кылуучу баалоо иш -натыйжалары, шарттары жана  

баалоо системасынын чеги, баалоо критерийлери, баалоо 

куралдары, жол-жоболору  жана курамы,   негизги багыттарын 

жана максаттарын чечүүгө;  

  билим берүү жараянын окуучулардын руханий жана адеп -

ахлактык өнүгүшүнө, тарбиялануусуна  багыттоо, мектеп 

сабактардын мазмунун өздөштүрүүгө күтүлүүчү 

жыйынтыктарына жетишүү   жана жалпы  универсалдуу окуу 

кыймылдарын калыптандыруу;  

  БББ  ЖББЫБПтын өздөштүрүү  жыйынтыктарына баалоого 

бирдиктүү комплекстүү мамилени камсыз кылуу,  предметтик 

жана предметтер аралык, инсандык жыйынтыктарды баалоого 

мүмкүндүк берет;  

  окуучулардын жетишкендиктерине баалоону жана билим 

берүүчү уюмдун ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна баа 

берүүнү камтыйт;  

  окуучулардын  коомдук (жашоо) компетенияларынын 

өнүгүүсүн  жана окуу   жетишкендиктеринин динамикасын 

баалоого мүмкүндүк берет;  

Окуу жетишкендиктеринин динамикасынын  көрсөткүчү- 

психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын   окуу   

жетишкендиктеринин  баалоодогу негизги көрсөткүч болуп саналат.    

Окуучуларынын билим алуу жетишкендиктерине динамикасынын 

мүнөзүн аныктоонун негизинде, билим берүү иштеринин, 

мугалимдин ишин же билим берүү уюмун, жалпы эле билим берүү 

системасынын натыйжалуулугуна баа берилет.  
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Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын   

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүнүн     жыйынтыктарына жетүүсү   билим берүүнү  

баалоодо  маанилүү болуп эсептелет.  

Жыйынтыктарды  баалоо  мамилелелерин аныктоодо төмөнкү 

приниптерге таянуу максаттуу:   

1) Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын 

типологиялык жана жекече мүмкүнчүлүктөрүн жана билим 

алуунун өзгөчө керектөөлөрүн эске алуу менен  баалоо ишинин 

белгилениши;  

2) окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрүн жана 

мүмкүнчүлүктөрүн, психикалык жана социалдык өнүгүшүндөгү 

өзгөрүүлөрдү изилдөөнү камтуу менен, жетишкендик терге 

динамикалуу баа берүү;  

3) БББ  ЖББЫБПтын  мазмунун өздөштүрүү   

жетишкендиктерин баалоо үчүн өлчөө, критерийлери жана 

куралдардын биримдиги, ар кайсы окуу уюмдарда объективдүү 

баа берүүгө мүмкүндүк берет.   Бул окуучулардын 

жетишкендиктерин баалоо жүзөгө ашыруу зарыл болгон 

усулдук жардам берүүнү  (диагностикалык каражаттарды жана 

алардын колдонуу жол -жоболорун, топтоо, каттоо, маалымат 

бириктирүү кайра иштетүү жана отчеттуулук сүрөттөмө) түзүү 

болуп саналат  
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Бул принциптер психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) 

окуучуларга  билим  берүүнүн жүрүшүнүн  негизги мыйзамдарын 

чагылдырып, бири -бири менен тыгыз байланыштуу  жана   ошол эле 

учурда, алардын билимин баалоонун ар түрдүү   жактарына 

тиешелүү.  

Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын  

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын мазмунун өздөштүрүүнүн   белгиленген 

жыйынтыктарын баалоо системасын иштеп чыгууда, башталгыч 

билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартында 

көрсөтүлгөн  пландаштырылган натыйжалардын тизмесине   багыт 

алуу керек.    

  Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү 

стандартынын талаптарына ылайык, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын   инсандык, предметтик жана 

предметтер аралык  натыйжалар баалоого жатат.   

Инсандык жеке натыйжалары  окуучулардын ар түрдүү 

чөйрөдө социалдык мамилелердин калыптанышын жана өнүгүүсүн 

камсыз кылуучу жана практика багытталган маселелерди чечүү 

үчүн зарыл болгон коомдук (жашоо) компетенттүүлүктөрүн   

камтыйт.  

   Инсандык жеке натыйжаларды баалоо биринчи кезекте 

окуучунун коомдук (жашоо) компетенттүүлүгүн өздөштүрүүсүн 

баалоону болжолдойт.    

Инсандык жеке натыйжаларды  баалоо окуучулардын 

типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүнө, алардын жекече атайын 

билим берүү муктаждыктарына негизделген мониторинг тартиби, 
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анын мазмунун билим берүү уюму иштеп чыгып,   жүзөгө ашырышы 

мүмкүн.  

Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын 

социалдык  (жашоо) чеберчилигин өздөштүрүүнү     баалоодо -    

эксперттик  баалоо ыкмасы колдонулушу мүмкүн.   Бул ыкма 

эксперттер тобунун пикирине негизделген эксперттик б аалоо болуп 

эсептелет. Бул топто билим берүү жараянынын бардык 

катышуучулары  биригиши керек - ошол окуучуну окутуп -үйрөтүп, 

тарбиялап, аны  менен тыгыз байланышта болгон катышуучулар. 

Эксперттик  топтун курамын билим берүү мекемеси аныктайт, о.э. 

билим берүү жана саламаттык сактоо кызматкерлерин, б.а. 

изилденип жаткан окуучуну жакшы билгендер (мугалимдер, 

тарбиячылар,  логопеддердин, мугалимдер, психологдор, 

педагогдор, социалдык педагогдор, психоневролог, невропатолог -

дарыгерлер, педиатр) кирет.    Психик алык   өнүгүүсү кечеӊдеген 

(ПӨК) окуучулардын  жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын мазмунун өздөштүрүүнүн инсандык 

жыйынтыктары толук болушу үчүн   ата -энесинин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) оюн эске алуу керек, себеби баа берүү үчүн не гиз 

болуп, ар кандай коомдук шарттарда күнүмдүк жашоодо (мектеп 

жана үй-бүлө) тарбиялануучунун   жүрүм -турумундагы 

өзгөрүүлөрдү талдоо болуп эсептелет.  

  Талдоо  жүргүзүүнүн натыйжалары эксперттик топтун 

баардык мүчөлөрүнө    ыңгайлуу жана түшүнүктүү шарт туу 

бирдиктерде жана формада көрсөтүлүүгө тийиш  

   Жеке жетишкендиктерин баалоо өнүктүрүү жеке картасына 

жазылат,  бул баланын комплекстүү өнүгүү динамикасы жөнүндө 
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толук көрүнүштү гана берет эмес, ошондой эле жеке жашоо 

компетенттүүлүктөрүндө өзгөрүүлөр б ар экендигин же жок 

экендигин аныктоого жол берет.  

Эксперттик топтун катышуучуларынын ишинин негизги түрү 

болуп психологиялык - медициналык - педагогикалык консилиум 

саналат.  

Ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын башталгыч  

билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартынын 

талаптарынын негизинде   Билим берүү   Уюму Психикалык   

өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын жеке жана 

типологиялык мүмкүнчүлүктөрүн жана билим алуунун өзгөчө 

керектөөлөрүн эске алуу менен    инсандык жеке натыйжаларды 

баалоо программасын түзөт, жана Уюмдун локалдык актыларына 

киргизилет.  

 Баалоо программасы  төмөнкүлөрдү камтыйт:  

1)  ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын 

башталгыч  билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү 

стандартынын текстинде белгиленген инсандык жеке 

натыйжалардын толук тизмеси, бул натыйжалар социалдык (жашоо) 

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлери катары көрсөтүлгөн. Бул 

табылгалар тизмеси билим берүү уюм  тарабынан өз алдынча 

толукталышы мүмкүн;  

 2) ар бир баа берүү индикаторлорун параметрлери жана 

натыйжалары боюнча белгиленген тизмеги;  

3) жыйынтыкты балдуу баалоо системасы;  
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4) ар бир окуучунун жекече натыйжаларын чагылдырган 

документтер, (мисалы, жеке   жетишкендиктердин картасы) жана 

бүт класстын жыйынтыктары (мисалы, класстын окуучул арынын 

жыйынтык жетишкендиктеринин журналы);  

5) инсандык жеке натыйжаларды    баалоо процедурасын өткөрүү 

үчүн материалдар;  

6) жеке баалоонун натыйжаларын бардык маселелерин жөнгө 

салуучу, уюмдун локалдуу актылары.  

  Meтапредметтик натыйжалар   окуучулар өздөштүргөн  

универсалдуу окуу кыймылдарын (таанып -билүүчүлүк, жөнгө 

салуучулук жана коммуникативдик) камтыйт, алар өзөктүү 

компетенцияларды (окуунун негизин түзгөн көндүмдөр) жана 

предмет аралык билимдерди өздөштүрүүнү камсыз кылат, ошондой 

эле окуу жана жашоо маселелерин    чечүү жөндөмү,  андан ары  

БББ  ЖББЫБП   өздөштүрүү даярдыгын   

  Метапредметтик жыйынтыктарды баалоо Психикалык   

өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын   жөнгө салуу,   таанып -

билүү, коммуникативдүү универсалдуу окуу кыймылдарын 

өздөштүрүүсүнүн  жылышын баалоону, б.а. алардын таанып -билүү 

иш-аракеттерин көзөмөлдөөгө багытталган  акыл иш -чаралар ды 

баалоону камтыйт.  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычында метапредметтик 

натыйжаларды баалоонун  негизги мазмуну  үйрөнүү жөндөмү 

айланасында курулган, башкача айтканда өз алдынча окуу үчүн, 

жаңы  билимдердин жана көндүмдөрдү өздөштүрүүгө  багытталган 

иш-аракет ыкмалардын жыйындысы, анын ичинде  булпроцессти 

уюштурууну  камсыз кылат.  
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Метапредметтик натыйжалардын мазмунун жана баалоо 

объектисин түзгөн, универсалдуу  окуу кыймылдарын калыптануу 

деңгээлин  сапаттуу бааланышы жана ченелиши  төмөнкүдөй 

негизги формаларда   болот:  

-  универсалдуу окуу кыймылдарынын конкреттүү бир түрүнүн 

деңгээлин баалоого багытталган, атайын диагностикалык 

милдеттерди  аткаруу жыйынтыктарына жетишүү метапредметтик   

натыйжа  катары чыга алышат;  

-  метапредметтик натыйжаларга жетүү  себепчи негиз катары 

көрүүгө болот (же чечүү жолу катары), окуу милдеттерин   жүзөгө 

ашыруу ийгилиги  үчүн шарт катары;  

-метапредметтик натыйжаларга жетүү  предметтер аралык 

негизде комплекстүү милдеттерди ийгиликтүү аткарууда 

көрсөтүлсө болот.  

  

Предметтик   натыйжалар психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  

(ПӨК) окуучулардын  ар бир предметтик аймактын мазумунун 

өздөштүрүүсү  менен байланыштуу жана  билимдерди жана 

көндүмдөрдү  өздөштүрүүдө жетишкендиктерин мүнөздөп, иш 

жүзүндө колдонуу жөндөмдүүлүктөрүн   сүрөттөйт.  

Бул топтун жыйынтыгын  баалоону 2 -класстан баштоо 

максатка ылайыктуу, б.а. бул убакта буга чейин бир нече баштапкы 

окуу, жазуу жана эсептөө көндүмдөрдү түзүлөт деп саналат.  

   Мындан тышкары, окутуу ишмердүүлүгү окуучулар үчүн 

көнүмүш   болот, алар мугалимдин жетекчилиги астында аны 

уюштура алышат.  
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1- жана 1- кошумча класста окутууда, ар кандай жолдор менен 

окуучулардын ишин колдоо жана көмөк  көрсөтүү максатка 

ылайыктуу болуп саналат, ал сапаттык гана баалоо болушу керек.  

Бул учурда Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) 

окуучулардын   бир окуу предметин өздөштүрүү   деңгээли  

маанилүү эмес.   Бул этапта, борбордук натыйжасын билим алуу 

иш-жөндөмүнө болгон бир маанилүү өбөлгөлөр пайда болот, аны 

ишке ашыруу үчүн бир гана мугалимдин түздөн -түз жана токтоосуз 

көзөмөлү астында эмес, ошондой эле мугалим менен 

классташтарынын менен биргелешип, көз карандысыздыгынын бир 

үлүшү менен жүргүзүлүшү зарыл.   

Психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын  

предметтик жыйынтыктарынын жетишкендиктерин баалоо   жалпы  

айырмалап баалоо, жекече баалоо жана ар түрдүү ыкмалардын 

негизинде болушу керек.   Окуучунун  өлчөмү боюнча аз жана 

мазмуну боюнча элементардык  билим жана көндүмдөр дагы, 

коррекциялык- өнүктүрүүчү милдетин аткаруу   керек, себеби 

окуучунун инсандык   өнүгүшүнө, коомдук тажрыйбаны 

өздөштүрүүгө чоң мааниси бар.  

Окуучулардын предметтик  натыйжаларга жетишүүсүн баалоо 

учурлук жана аралык,  ошондой эле  акыркы текшерүүнүн 

жүрүшүндө дагы өткөрүлүшү мүмкүн.  

Пландаштырылган инсандык, предметтик жана предметтер 

аралык  натыйжаларга  жетишүүнү баалоо   өз ара бири бирин 

толуктаган усулдары менен түрлөрүн ар кандай пайдаланылышы 

зарыл (стандартташтырылган жазуу жүзүндөгү жана оозэки иштер,   
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практикалык иштер, чыгармачылык иштер, өз алдынча ой жүгүртүү 

жана өзүн-өзү баалоо, байкоо, ж.б.).  

 Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучу БББ  ЖББЫБПты 

өздөштүрүүнүн  учурлук, аралык жана мамлекеттик жыйынтыкт оочу   

аттестациясын башка формада өтүүгө укуктуу, бул учурда 

аттестациянын жол -жоболоруна  психикалык   өнүгүүсү артта 

калган окуучулардын өзгөчө билим алуу муктаждыктарына жараша,  

жана учурдагы объективдүү кыйынчылыктарына байланыштуу 

өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынышы мүмкүн.   

 Психикалык   өнүгүүсү артта калган окуучу БББ  ЖББЫБПты 

өздөштүрүүнүн  учурлук, аралык жана мамлекеттик жыйынтыктоочу   

аттестациясынын атайын шарттарына  төмөнкү шарттар кирет:  

  аттестациянын уюштуруунун өзгөчө формасын     (к ичине 

топто, жекече)  өзгөчө билим алуу муктаждыктарын жана 

жекече  өзгөчөлүктөрүн эске алуу  менен;  

  класстагы жакшы атмосфера (мугалимдин болушу, 

окуучуларга эстетүүчү таянычтардын: көрсөтмө схемалар, 

жалпы тапшырмалар, жантык сызыктар);  

  иш  башында жалпы уюштуруу этабынын болушу;  

    атайын билим берүү  муктаждыктарын жана жеке 

кыйынчылыктарын эске алуу менен окуучуларга   насааттарды 

ылайыкташтыруу:  

1)  сөздөрдү грамматикалык жана маанилик долбоорлоштуруусун 

жөнөкөйлөштүрүү;  

2) тапшырманы  этап -этабы менен аткаруу, маанисин кыска 

бирдиктерге бөлүү аркылуу аны   жөнөкөйлөштүрүү;  
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3) иш боюнча жазуу жүзүндөгү көрсөтмөдөн тышкары, эгерде зарыл 

болсо мугалим кошумча ачык семантикалык басым менен,  жай 

ыргакта окуп коюуусу;  

  эгерде зарыл болсо, атайын билим берүү    муктаждыктарына 

жана жекече кыйынчылыктарды эске алуу менен  

тапшырманын текстин ылайыкташтыруу (чоңураак арип, 

милдеттерди бири -биринен так аныктоо; грамматикалык жана 

семантикалык дизайн    жагынанан ж.б. жоболорду 

жөнөкөйлөтүү.);   

  Керек болгон учурда, башка жардам менен камсыз кылуу: 

стимулдаштыруучу (бекитүү, кызуу колдоо), уюштуруу (ишке 

көңүл буруусун топтоо, өзүн -өзү   текшерүү жүргүзүүнүн 

зарылдыгы жөнүндө эскертүү), багыттоочу (тапшырмада 

берилген көрсөтмөлөрдү  кайталоо жана түшүндүрмө берүү);  

   тапшырмаларды аткаруу үчүн убакытты көбөйтүү;  

   баланын жүрүм-турумунда чарчоо, алсыроо көрүнүштөрү 

жогорулашы менен  тыныгууну (10 -15 мүнөт) уюштуруу 

мүмкүнчүлүгү;  

   балага   зыян алып келүүчү жагдайларды түзүү, мугалим 

тарабынан негативдүү реакциялар кабыл алынгыс   болуп 

саналат.  

Башталгыч  жалпы билим берүү жана жыйынтыктоочу сыноодо, 

жыйынтыгы кийинки денгээлде окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүн 

(же мүмкүн эместиги) жөнүндө чечим кабыл алууда предметтик, 

метапредметтик натыйжалар  жана түзөтүү иш программасын 

өздөштүрүү жыйынтыгы  колдонулат.  

Башталгыч  жалпы билим берүүнүн баскычындагы 

жыйынтыктоочу аттестациялоо психикалык   өнүгүүсү артта калган 
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окуучуда  жазуу, окуу  жана эсеп боюнча    мүмкүн болуучу өзгөчө 

кыйынчылыктарды эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш. Билим 

берүү программасынын мазмунун өздөштүрүү ийгилиги жөнүндө 

жыйынтык, жеке динамиканын оң болушунун негизинде 

чыгарылышы керек.  

 Билим  берүү ишин жүргүзгөн -окутуучу курамды  баалоо, 

өнүктүрүү, бириктирүүчү көрсөткүчтөрүнүн оң динамикасынына 

негизделет ( «болгон»  -   «болду») же татаал учурларда  окуучунун 

психоэмоционалдык статусун сактап калуу.  

 3.2. Мазмундуу бөлүк  

3.2.1. Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын калыптандыруу программасы Башталгыч билим 

берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартынын жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын      инсандык, 

метапредметтик натыйжаларын  өздөштүрүү жыйынтыктарына 

талаптарын конкреттештирет окуу предметтеринин, курстарынын  

программасын түзүүгө негиз болот.   

Программа  окутуунун ишмердүүлүк мамилесине негизделген 

жана психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучуларды 

окутуунун коррекциялык - өнүктүрүүчү потенциалын ишке 

ашырууга жол ачып, окуучуларга окуу ыктарын камсыз кылуучу 

универсалдуу  окуу кыймылдарын өнүктүрүүгө түрткү кылат.   Буга 

ПӨК  окуучулардын конкреттүү предметтик билимдерди, ыктарды, 

көндүмдөрдү өздөштүрүү процессинде гана эмес, социалдык 

(жашоо)  компетенцияларын калыптандырууда дагы жетишүүгө 

болот.    
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 Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу   

программасы төмөнкүлөрдү камсыз  кылат:  

-  ар кандай аймакта окутуунун ийгиликтүүлүгү 

(натыйжалуулугу),   предметтин мазмунуна карабастан окуучунун  

аракеттерин ишке ашыруу үчүн мамилелердин  жалпылыгы;  

-  Билим берүүнүн бардык баскычтарында жана  мазмунун 

өздөштүрүүнүн этаптарында   билим берүүнүн үзгүлтүксүздүгүн 

ишке ашыруу;  

-  ПӨК окуучулардын андан ары билим алууг а даярдыгын 

калыптандыруу,  окуучунун   өз алдынчалуулугун ишке ашыруунун 

жеткиликтүү денгээли  үчүн шарттарды түзүү;  

-  Жеке окуучунун инсандык өнүгүүсүнүн бүтүндүгү.  

 Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу   программасын 

ишке ашыруунун негизги максаты ПӨК окуучуларды  окуу 

ишмердүүлүгүнүн субъектиси катары калыптандыруу.  

Программанын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:  

-  окуу  ишмердигинин   шыктандыруучу компонентин түзүү;  

-  окуу ишмердигинин  ыкчам компонентин түзүүчү универсалдуу   

окуу кыймылдарынын  комплексин өздөштүрүү;   

-  иш-чаралардын даяр планын жана максатын кабыл алуу 

көндүмдөрүн өнүктүрүү, бир тааныш иш -аракетти пландаштыруу 

жана мугалимдин уюштуруучулук жардамына таянуу менен 

жыйынтыктарын баалоо;  

Коюлган максаттарды жана ага тиешелүү  милдеттерди ишке 

ашыруу үчүн төмөнкүлөр зарыл:  
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• ПӨК окуучулардын окуу ишмердигинин психофизикалык 

өзгөчөлүктөрүн  жана жеке кыйынчылыктарын эске алуу менен, 

универсалдуу   окуу кыймылдарын милдеттерин жана курамын 

аныктоо;  

• сабактардын мазмуну менен универсалдуу   окуу 

кыймылдарын  байланышын    аныктоо;  

• ПӨК окуучулардын  атайын билим берүү муктаждыктарын 

эске алуу менен, билим берүү мейкиндигинде жана жашоого 

маанилүү кырдаалдарда предметтердин мазмунундагы 

универсалдуу  окуу кыймылдарын    түзүүнүн ша рттарын  аныктоо;  

  ПӨК окуучулардын Универсалдуу   окуу кыймылдарын 

калыптандыруу   программасынын мазмунуна төмөнкүлөр кирет:  

   баштапкы билим деӊгээлинде  ПӨК  окуучулардын  билим 

баалуулуктарынын багыттык сыпаттамасы;  

   сабактардын мазмуну менен универсалдуу   окуу 

кыймылдарынын байланышы;  

  ПӨК окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

билүүчүлүк, коммуникативдик универсалдуу   окуу 

кыймылдарынын мүнөздөмөсү;  

  инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк, коммуникативдик 

универсалдуу  окуу кыймылдарын калыптандыруунун типтүү 

милдеттери;  

    психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  окуучулардын   мектепке 

чейинки билим берүүдөн башталгыч жалпы билим берүүгө 

өтүүдө универсалдуу  окуу кыймылдарын калыптандыруунун 

программасынын үзгүлтүксүздүгүн түзүү сыпаттамасы  
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ПӨК окуучуларга башталгыч билим берүүнүн  баалуулук 

багыттары  БББ ЖББЫБПтын  өздөштүрүү   жыйынтыктарынын 

талаптарында көрсөтүлүп, билим берүү системасындагы  инсандык, 

социалдык жана мамлекеттик заказды конкреттештирет,жана 

Башталгыч билим берүүнүн төмөнкү максаттык орнотууларын 

чагылдырат:  

  • инсандын жарандык окшкоштугунун негиздерин 

калыптандыруу төмөнкү таянычтарга негизделет :   

-  Ата Мекенибизди сүйүүнү, Кыргызстандын маданий жана табигый 

байлыктарына, улуттук каада -салттарына   урмат-сый менен мамиле 

кылууну калыптандыруу;  

-   Кыргызстан жараны катары өзүн сезүүнү, өз өлкөсү, кыргыз эли 

жана Кыргызстандын тарыхы үчүн сыймыктануу сезимин, өзүнүн 

улуттук жана этникалык таандыктыгы жөнүндө  маалымдоого;  

-  Маданияттар, улуттар, диндердин ар түрдүүлүгү менен дүйнө 

бирдиктүүлүгүн жана ырааттуулугунун   кабыл алынышы;  

-  Башка пикир, башка элдердин тарыхын жана маданиятын 

урматтоо;  

• диалог жана кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн 

психологиялык шарттарды түзүүнүн негизинде:  

-  адамдарга  ишеним, боорукерлик  жана көңүл буруу;  

-  ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊдор жана курдаштары менен 

кызматташтык көндүмдөрү;  

-  башкаларга урмат –сый- өнөктөшүн угуу жана  уга билүү 

жөндөмдүүлүгү;  



1660 
 

• инсандын баалуулук -маанилик чөйрөсүн жалпы 

адамдык адеп принциптеринин негизинде өнүктүрүү:  

-  социалдык чөйрөнү жана андагы өз ордун түшүнүү жөндөмү, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктары жана коомдук ролун кабыл 

алуу;  

-  өзүнүн жана башка адамдардын иш -аракетиндеги адеп -ахлактык 

мазмунунда багыт алуу,  жакшы ниет жа на жан-адеп-ахлактык 

жактан ийкемдүүлүгүн, этикалык сезимин өнүктүрүү, башкалардын 

сезимдерин  түшүнүү жана боорукердик менен мамиле кылуу;  

-   Эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

•  Окуу ыктарын өнүктүрүү, атап айтканда:  

-  окуучунун социалдык ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу 

ишмердигинин социалдык маанилүү жүйөлөрүн түзүү жана 

өнүктүрүү;  

-  өзүнүн иш-аракетин уюштуруу (пландаштыруу, көзөмөлдөө, 

баалоо) жөндөмдүүлүгүн  жана окуу ыктарын калыптандыруу;  

-  өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү  жөнүндө  туура элестөөлөрдү 

калыптандыруу.  

Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу   

программасы окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

бүтүндөй процессинде ишке  ашырылат.  

Жалпы билим берүү  процессинде универсалдуу окуу 

кыймылдарын калыптандыруу  баардык сабактарды жана  
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коррекциялык-өнүктүрүүчү курстарды өздөштүрүү процессинде,  

жүзөгө ашырылат.  

Башталгыч билим берүүнүн баскычында психикалык    

өнүгүүсү  кечеӊдеген  (ПӨК) окуучуларда  универсалдуу окуу 

кыймылдарынын калыптанышы башталгыч мектепте окутуунун 

аяктоосунла аныкталышы керек.       

Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу 

программасы жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу програ ммасынын 

негизинде психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын 

билим алуу муктаждыктарынын спецификасын эске алуу менен  

Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгат.   

 

3.2.2. Окуу сабактарынын жана  коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын программасы.  

 Окуу  сабактарынын,    коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  программалары  психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  

(ПӨК) окуучулардын БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү 

жыйынтыктарга (инсандык, предметтик, предметтер аралык) 

жетишүүнү камсыз кылышы керек.  

Окуу  сабактарынын,    коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  программалары БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  

күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик, предметтер 

аралык) жана Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу   

программасынын талаптарынын негизинде иштелип чыгат.   
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Окуу  сабактарынын,    коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын  программаларынын мазмунунда төмөнкүлөр болушу 

керек:  

1)  окуу предметинин, коррекцялык курстун спецификасын эске 

алуу менен башталгыч билим берүүнүн   жалпы максаттары 

конкреттештирилген   түшүндүрмө кат;  

2)  окуу предметтин, коррекциялык курстун жалпы мүнөздөмөсү;  

3)  окуу предметтин, коррекциялык курстун  окуу планындагы 

ордун;  

4)  окуу предметин, коррекциялык курсун өздөштүрүүнүн    

предметтик, метапредметтик натыйжалары;  

5)  окуу предметинин, коррекциялык курстун мазмуну;  

6) окуучулардын негизги окуу ишмердүүлүгүнүн аныктоо менен 

тематикалык пландаштыруу;  

7) билим берүү жараянынын материалдык -техникалык жактан 

камсыздоо сыпаттамасы.  

  

   БББ  ЖББЫБПтын  бул бөлүмүндө, милдеттүү сабактардын, 

коррекциялык курстардын негизги мазмуну (эне тили жана 

адабияты кошпогондо) берилген, алардын толук деӊгээли 

сабактардын жумушчу программасынын тийиштүү бөлүмдөрүндө 

чагылдырылышы керек.  

Окуу  сабактарынын,    коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын 

курстарынын болжолдуу  программаларынын   калган бөлүмдөрү  

психикалык   өнүгүүсү кечеӊдеген  (ПӨК) окуучулардын     билим 
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алуусунун өзгөчө муктаждыктарын,  ошондой эле, аймактык, 

улуттук жана этностук -маданий өзгөчөлүктөрүн  эске алуу менен 

түзүлөт . 

Адам укуктарынын дүйнөлүк стандарттарында: баардык 

балдар өзүлөрүнүн теӊтуштары менен, үйүнө жакын мектепте, ата -

энесинен алыстабай билим алууга укугу бар экендиги белгиленген.  

Дүйнө жүзүндө өнүгүүсүндө ар кандай бузулуулары бар 

балдарды окутууда ар түрдүү практикалар бар. Инклюзивдик  

билим берүү, интеграция, атайын билим берүү сыяктуу  билим 

берүүнүн шарттары каралган учурлар кездешет.  

Биздин өлкөнүн  билим берүү мейкиндигинде жогоруда 

белгиленген билим берүүнүн түрлөрү кездешет.  

Ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелген балдарды системалуу 

тарбиялоо жана окутуудагы   биздин республиканын тарыхы  Совет 

бийлигинин орношу менен тыгыз байланышта.  Аталган  балдар 

үчүн атайын мектептер XXкк. 30 -жж.   алгачкы  мектептер 

ачылган.1936-37жж. акыл- эс өнүгүүсү артта калган балдар үчүн 

мектептердин саны 47ге жеткен. Ал эми угуусу бузулган балдар 

үчүн биринчи мектеп 1934 -ж. ачылса, 1939-ж. көрүүсү бузулган 

балдар үчүн мектеп ачылган. Бирок  бул мектептерде окутуунун 

сапаты начар  болуп, практика менен байланыштуу болгон эмес.  

Ата мекендик согуш аяктагандан кийин  өнүгүүсү арта калган 

балдар үчүн мектептерде окутууну формалдуу эмес, эмгекке 

окутууга максималдуу конүл  буруу боюнча тийиштүү документтер 

абыл алынган. 1960 -70-жж. өнүгүүсүндө бузулуулары  балдарды өз 

убагында таап, эсепке алуу боюнча иш -чаралар жүргүзүлө 

баштаган. 1980 - жж.  баштап өнүгүүсүндө бузулуулары  балдар 

үчүн атайын адистештирилген бала –бакчаларды ачууга чоӊ көӊүл 
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бурулган. Республикада андан тышкары логопедд ик пункттар 

уюштурулган. Ошол эле учурда атайын мектептердин материалдык 

базасын жөнгө салуу, педагогикалык -психологиялык медициналык - 

комиссиялардын ишин  жакшыртуу боюнча иш чаралар 

жүргүзүлгөн1.   

Советтер союзу жоюлгандан баштап  ден -соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  чектелген балдарга көӊүл буруу башка нукка 

бурулду. Көмөкчү мектептердин көбү, таяныч –кыймыл сферасы 

бузулган балдар үчүн жатак -мектеп, психикалык өнүгүүсү артта 

калган балдар үчүн мектептер жабылды.  Ошону менен бирге  ден -

соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелген балдардын ата -энелери 

активдешип,  коомдук уюмдар түзүлө баштады. Мамлекеттик  эмес 

коомдор   ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү  чектелген балдарга, 

алардын укуктук макамын коргоо маселелерине  коомчулуктун 

көӊүлүн бурууга аракет кыла башташты.  

Бул учурда ата-энелер коомчулугу өнүгүүсү артта калган 

балдар үчүн жаӊы технологиялар, жаӊы усулдарды иштеп чыгуу 

аракеттерин көрүштү.  

Мамлекеттик органдар тарабынан   ден -соолук 

мүмкүнчүлүктөрү  чектелген балдарга социалдык пакеттерди 

жаӊыча уюштуруу боюнча камылга көрдү.  Ошол эле учурда 

аталган балдар менен иштөөчү адистерди даярдоо тармагында дагы 

көп реформалар болду. И.Арабаев атындагы университеттинин 

филология факультетинин дефектология бөлүмү алгач атайын 

психология жана дарылоо институу болуп, кийинчерээк  2003-ж. 

Башталгыч билим жана  мектепке чейинки берүү факультети, менен 

биригип Педагогика  институтунун составына кирди. Бул 

институттун составында дефектология факультети атайын билим 

берүү уюмдары менен байланышын бекемдеп, жана балдарга аз да 
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болсо жардам берүү максатында ар бир жыл салт катары 

Кайрымдуулук акцияларын өткөрүп келет.  

 2009-ж. бери болочок педагогдор үчүн “Инклюзивдик билим 

берүү” курсу окулат.  

Азыркы учурда жашоонун баардык тараптарында, анын ичинде 

билим берүү катмарында дагы өзгөрүүлө р жүрүп жатат.  

Мүмкүнчүлүктөр  чектелген балдарга дагы мамиле өзгөрө  

баштады: алардын уникалдуулукка жана сыйлоого укуктарын 

адамдар  тааный башташты. Мындай учурдун эӊ ачык мисалы, 

инклюзивдик билим берүү идеологиясында көрүнөт.  

Инклюзивдик билим берүүнүн негизине балдарды 

дискриминациялоону бардык түрлөрүн жоюу, бардык адамдарга 

бирдей мамилени камсыз кылуу идеологиясы жатат, ошону менен 

бирге өзгөчө билим керектөөлөрү бар балдарга өзгөчө шарттарды 

түзүү зарылчылыгын белгилейт. Инклюзивдик билим берүү –   

бардык балдардын ар түрдүү муктаждыктарын камсыз кылуучу, 

баарына жеткиликтүү жалпы билим берүү процессин өнүктүрүү, 

демек мугалмден жогорку деӊгээлдеги профессионалдуулукту, 

этикалуулукту, сыпайылуулукту, ийкемдүүлүктү, баардык балдарды 

уга билүү жана түшүнө билүүлүктү талап кылат.  

 Инклюзивдик билим берүү жалпы педагогиканын 

философиясына, концептуалдык негиздерине,принциптерине, жана 

закон ченемдүүлүктөрүнө таянат. Ошону менен бирге анын негизги 

принциптери:  

1. Адамдын баалуулугу  анын жөндөмдүүлүгүнө жана 

жетишкендиктерине көз каранды эмес. Ар бир адам 

уникалдуу!  

 

2. Ар  бир адам сезүүгө жана ойлонууга  жөндөмдүү.  
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3. Ар  бир адам пикир алышууга, жана аны башкалар угууга 

укугу бар.  

4. Чыныгы билим алуу реалдуу мамиле түзүү аркылуу гана 

ишке ашат: баардык адамдар бири бирине муктаж, баардык адамдар 

теӊтуштарынын жана улуулардын  колдоосуна, достугуна муктаж.   

«Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын 

укуктары жана кепилдиктер жөнүндө” мыйзам ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга карата м амлекеттик 

саясатты аныктаган негизги мыйзамдык акт болуп эсептелет. Бул 

мыйзам жарандардын аталган категориясынын укуктары жана 

эркиндиктерин республиканын башка жарандары менен бирдей 

жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууну регламенттейт. 

Мыйзам ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын 

жашоо ишмердүүлүгүндөгү чектөөлөрдү жок кылып, алардын 

коомдо толук кандуу жашап, коомдун экономикалык жана маданий 

чөйрөлөрүнө активдүү катышуусуна, ошондой эле өздөрүнүн 

жарандык милдеттерин аткаруусуна жагы мдуу шарттарды түзүүнү 

көздөйт.  

Бул тарбиялоонун жана окутуунун интегративдүү формалары 

жөнүндө акыркы жылдары көп айтылып жаткан билим берүү 

системасына дагы толугу менен тиешелүү . Билим  берү ү 

системасынын мыйзам ченемдүү өнүгүү этабы болуп инклюзивди к   

билим берүү нү киргизү ү эсептелет  

Инклюзивдик (француз тилинен inclusif - өзүнө   киргизүүчү                   

латын тилинен –include-кошом) же кошулган билим берүү - өзгөчө 

билим берүү муктаждыктары бар балдарды жалпы билим берүүчү 

мектептерде окутуу  процессин сүрөттөө үчүн колдонуучу термин.  
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Инклюзивдик билим берүүнү н негизине балдарды 

дискриминациялоону бардык түрлөрү н жоюу, бардык адамдарга 

бирдей мамилени камсыз кылуу идеологиясы жатат, ошону менен 

бирге өзгөчө билим керектөөлөрү бар балдарга ө згөчө шарттарды 

түзүү зарылчылыгын белгилейт. Инклюзивдик билим берүү –   

бардык балдардын ар түрдүү муктаждыктарын камсыз кылуучу, 

барына жеткиликтү ү жалпы билим берү ү процессин өнүктүрүү.   

Инклюзивдик билим берүү - бул ар  бир адамга жеткиликтүү 

билим алуунун уникалдуу процесси. Аталган процесстин алкагында 

окучулардын башкалардан айырмаланышына, өзгөчөлүктөрүнө 

байланыштуу   билим берүүдөгү тоскоолдуктар  жок кылынып, 

алардын потенциалынын ачылышына жол берилет.  

Инклюзивдик билим берүү эффективдүү болушу үчүн коомдун, 

биринчи кезекте мугалимдердин көз карашы өзгөрүшү зарыл. 

Мугалимдин  профессионалдык ой -жүгүртүүүсү, анын инсандык 

сапаттарынын деӊгээли инклюзивдик билим берүүнү алдыга 

жылдыруучу фактор катары эсептелинет. Педагог моралдык жактан 

туруктуу, профессионалдык жактан компетенттүү, жана маданий 

деӊгээли жогору болушу зарыл. Инклюзивдик  билим берүүнү ишке 

ашырууда мугалим окуучуларды гана окутпастан, өзү дагы окуйт, 

башкача айтканда эки тараптуу окутуу жүзөгө ашат. 

Демек,мугалимдин  инсандык сапаттарынан жана анын ийкемдүү 

башкаруусунан, окутулуп жаткан топтун ичиндеги 

психоэмоционалдык  атмосфера көз каранды. Мугалим 

инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырып жатып гумандуулукту, 

ак   көӊүлдүүлүктү, чыдамдуулукту, жана өзгөчө билим 

керектөөлөрү бар балдарга сый мамиле көрсөтүүнүн үлгүсү болушу 

керек.  
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Аталган процессте  педагог  окуучуларынын эмоционалдык 

жана руханий ден -соолугуна  жоопкерчиликтүү экендигин унутпай,  

билим алуу үчүн жагымдуу микроклиматты түзө билиши зарыл. 

Анын берген ар бир маалыматы окуучулардын инсандык 

сапаттарына шек келтирбей, позитивдүү болушу керек.  

 

 

 

Окуу  сабактарынын негизги мазмуну  

1. Кыргыз  /  орус  тили  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу . Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

Сүйлөө .  Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү 

үчүн баарлашуунун  максаттарына жана шарттарына ылайык  тил 

каражаттарын тандоо. Оозеки кептин диалог формасын 

практикалык түрүндө   өздөштүрүү. Окуу  милдетине ылайык 

оозеки  монологдук баяндоонун практикалык өздөштүрүү  

(сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).  Окуу  жана күнүмдүк 

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу,  

коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура интонацияны сактоо.  
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  Окуу.    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  

  Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска 

тексттерди түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана 

тыным менен окуу. Кыска  тексттердин  жана ырлардын 

материалында  маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. 

Орфоэпиялык (бүтүн сөздөр  менен окууга өтүүдө) окуу  менен 

таныштыруу.   Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)   көчүрүп 

жазып жатканда, өзүн -өзү көзөмөлдөө каражаты катары  

Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу 

максатында тандап окуу. Текстте берилген а чык маалыматты табуу. 

Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды 

түзүү. Текстте камтылган маалыматтарды жалпылоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу. Окуу ишинин бул 

түрү үчүн  коюлган  гигиеналык талаптарды эске алуу менен так, 

тыкан жазууну  өздөштүрүү  жазуудагы  гигиеналык талаптарды 

өздөштүрүү.  Колдордун  эркин кыймылдарын жана манжалардын  

моторикасын өнүктүрүү.   Такта  мейкиндигинде жана баракта   

багыт алуу ыктарын өнүктүрүү. Айтылышы менен жазылышы 

карама-каршы келбеген  сөз жана сүйлөмдөрдү  айтуу менен жазуу.   

Жазылган текстти текст -образ менен салыштыруу, муундап окуп 

салыштыруу.  Сүйлөмдөрдү  жазууда эрежелерге тиешелүү каттоо 

(сүйлөм аягында чекит башында баш тамга).   Адамдардын    

аттарын баш тамга менен жазуу көндүмүн калыптандыруу. жазууга. 

Тамга  эмес  графикалык каражаттардын милдетин түшүнүү: 
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сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси. Сөздөр жана 

сүйлөмдөр. Сөздү  талдоо үчүн материал, изилдөөнүн объ ектиси 

катары кабыл алуу. .    Белгилүү  эрежелер боюнча   угуп, окуп 

көчүрүп жазуу. Уккан жана окуган текстти   мазмунун кыскача 

жазып баяндоо.  Балдар  үчүн кызыктуу темалардагы чакан өздүк 

тексттерди түзүү (таасирдин негизинде, адабий чыгармалар, 

сүрөттүк окуялар, сүрөттөр сериясы, видеожазманын үзүндүсүнүн 

негизинде ж.б.).  

Сөздүн  маанисине көз салуу. Сөз  жана сүйлөм  ортосундагы 

айырма. Сүйлөм   менен иштөө: сөздөрдү тандап,   тартибин 

өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.  Берилген интонация менен  

сүйлөмдү  куруу.    

Сабаттуулукка окутуу . 

Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү  тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүз дөрдү айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.  

Муун сүйлөөнүн минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  

муундарга бөлүштүрүү. Басым ордун аныктоо.  

Графика.    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары.   е, 

ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку үнсүз 

тыбыштын жумшактык   белгиси катары. тамгалардын тизилүү 

катары..  



1671 
 

  Жазууда ажыратуу жана жумшартуу белгисин колдонуу.   

Сөздөрдө   тыбыштык жана тамгалык курам    мамилесин түзүү;   

йоттошкон тагалардын  жазылышы жана айтылышы. Тамга  эмес  

графикалык каражаттарды колдонуу: сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац.  Кыргыз/орус алфавити менен 

таанышуу. Алфавитти  билүү: тамгаларды  туура атоо, алардын 

тизмегин билүү.  

  Баш  тамгасы менен  сөздөрдү алфавит  боюнча жайгаштыра  

билүү.   Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.  

Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.  Уӊгу, түпкү 

тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, тектеш, сөздөр 

түшүнүгүн  өздөштүрүү.  

 Сөздү  түзүмү боюнча тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, 

каталогдор  боюнча алфавит менен иштөө. Баш тамга боюнча 

сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, алфавиттик тартип боюнча 

сөздөрдү жайгаштыра билүү (мисалы: фамилиялар, аттар)  

Орфография.   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу:  

сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм башында, энчилүү 

аттардагы баш  тамгалар;  муун боюнча ташымал; тыныш 

белгилерин колдонуу;    

Кепти өнүктүрүү .  Текстти  өз  алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,  байкоо боюнча анча чоң эмес 

баяндоо мүнөздөгү  тексттерди түзүү.  
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Систематикалык курс  

Фонетика жана орфоэпия.  

Үндүү  жана үнсүздөр, аларды айтуу ортосундагы 

айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   үнсүздөр, жумшак жана 

каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш эмес 

тыбыштарды    үнсүздөрдүн   жумшактыгы боюнча аныктоо.   

Басым, сөздө басым  түшкөн үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү  

муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн 

аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ 

орус адабий тилинин ченемдерине ылайык   так айту у. Сөздөрдү  

фонетикалык талдоо.  

  Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 

Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү. Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө 

боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  1,2,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү. Зат  атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат  атоочун көптүк 

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  

Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  



1673 
 

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.  Ат атооч 

жөнүндө жалпы түшүнүк.  Жекелик ат атоочтор, кепте пайдалануу 

жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 2, 3 -жак жекелик жана 

көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун жөндөлүшү. Кепте ат 

атоочту туура пайдалануу (мен, менде, ал,аны, анда, ал үчүн).  

Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке берилүүчү 

суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы түшүнүк.   

«Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго жооп 

берүүчү этиштерди айырмалоо.  Этиштин чактары: өткөн чак, 

келээр чак, учур чак.  Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак 

жана сан   боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I  жана  II жагы боюнча 

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.   Этишти 

морфологиялык талдоо.  

Уӊгу.  Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).   

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алар дын 

милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын  

түзүүсү.  Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен 

предлог ортосундагы айырмачылык .    

Лексика. Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо. 

Тексттеги сөздүн маанисин  аныктоо же   түшүндүрмө сөздүктү 

колдонуу менен баалуулуктар сөздүн маанисин тактоо. Бир  

маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү түшүнүү, сөздүн  түз жана 

каймана мааниси. Кепте  синонимдердин жана антонимдердин 

пайдалануусун колдонуу.  

  Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр.  Ойго 

эмоционалдык түс (интонация) берүү.    Сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү     баса белгилөө.  

                          Сүйлөмдүн  негизги мүчөлөрү: ээ жана б аяндооч. 

Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Сүйлөмдүн  негизги мүчөлөрүн 

табуу. Сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч мүчөлөрүн айырмалоо. 

Сүйлөм, сөз айкаштары, сөз ортосундагы байланышты орнотуу. 

Сүйлөмдүн бир өӊчөй мүчөлөрүн колдонууда интонацияны 

пайдалануу, үтүрдү   колдонуу.  Бир  өӊчөй мүчөлөр, байламталар  

менен сүйлөм түзүү. Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу,  эки  

жөнөкөй   сүйлөмдөн турган сүйлөмдөр. Жөнөкөй  жана татаал 

сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.  Татаал сүйлөмдөрдөгү үтүр. 

Татаал сүйлөм түзүүнү үйрөнүү, байламталардан кийинки тыныш 

белгилери.   

Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу.  

Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    

 Туура  жазуу эрежелерин колдонуу:  

• ташымал эрежелери;  

• энчилүү аттарында, сүйлөмдүн башында баш та мга;  

• сөздүн тамырындагы басым  түшпөгөн үндүүлөрдү текшерүү;  

• сөздөгү  уяӊ жана каткалаӊ үнсүздөр;  

• айтылбаган үнсүздөр (орус  тилинде);  
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• сөз тамырындагы текшерилбеген үндүү жана үнсүз тыбыштар 

(чектелген сөздөр тизмесинде);  

• ажыратуу жана ичкертүү белгиси;  

•  жеке ат атоочторду   жазуу эрежелери;  

•   сүйлөмдүн аягындагы тыныш белгилер: чекит, суроо жана  илеп 

белгилери;  

• бир өӊчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдөгү   тыныш белгилер (үтүр).  

2. Кепти  өнүктүрүү   

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эм не максат 

менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти 

практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  
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Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Текс ттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалим дин жетекчилиги 

алдында, жамаат менен чогуу  даярдалган план боюнча изложение 

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян 

жазуу (сочинение).  

Окуу.   

Үн   чыгарып окуу. Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакк а ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым 

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.     Тыныш белгилерин 

басым менен белгилеп окуу,  эрежелерин окуу. интонация -релиз 

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу.  Ичинен окуп, чыгарманын  

маанисин түшүнүү (  көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү 

чыгармалар колдонулат). Тексттен  керектүү маалыматты табуу  

жөндөмү. Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар  
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кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу, 

илимий-популярдуу, аларды  салыштыруу. Тексттин бул 

түрлөрүнүн максатын аныктоо. Элдик фольклордук текстин 

өзгөчөлүктөрү. тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.  Китепти аты жана көркө мдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.   Маалыматтын  ар кандай түрлөрү менен иштей 

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү, 

тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга би лүү, аӊгеме учурунда 

текстти колдонуу  аркылуу толуктоо. Көркөм  жана маалымдоочу 

материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү 

катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп 

окуу, көркөм, справочная. Китептердин  элементтери: мазмуну, баш 

сөзү, башкы бет,  аннотация, иллюстрация. Китептеги  маалымат 

түрлөрү: илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу менен 

китептер, маалымдоочу материал).  

Китептердин  типтери (басылмалардын): китеп -чыгарма, 

жыйнак-китеп, сочинениелер-жыйнагы, маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,  баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү,  ар 

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы   идеялардын, 

каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн окшоштугун 

билүү. Чыгармалардын баатырларынын    мүнөздөмөсү. 

Тексттердеги каармандарды,  окуяларды мүнөздөгөн  сөздөрдү  
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жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо 

(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын 

аналогия боюнча же тескерисинче  салыштыруу. Автордун 

каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде   аныктоо.  

  Баатырдын, каармандын  мүнөздөмөсү. Баатырдын  мүнөзү 

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм  

тексттин  ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана 

кыска ( негизги идеялары).  

Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо), окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттер менен иштөө.  Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.  

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү 

жана таяныч сөздөр.     

 Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга  

таянып айтып берүү. аныктоо.   Текстти  толук  жана  кыскача 

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү мене н).  

Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу. Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү: суроолорду түшүнүү, аларга өз  

алдынча жооп берүү, жана текст боюнча суроолорду берүү; 

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жан а сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 
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көркөм, илимий -таанып билүүчү текст). Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  

   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү.  Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же 

суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу. 

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана  көркөм тексттин 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан  же окуган тексттин мазмунун 

айтып  берүү.  Таасирлерди  баяндамада (сүрөттөмө, аргумент, 

баяндоо)    (тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып 

берүү. Өз   аӊгемесинин планын куруу.  Монолог  билдир үүсүндөгү  

өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним, 

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу .  

Жазуу  (жазуу кебинин маданияты)  

Жазуу эрежелери: чыгарманын мазмуну  баш атына туура 

келиши (теманын чагылышы, окуянын орду, каармандардын 

мүнөзү)  көркөм каражаттарды берилген темадагы мини -

сочинениелерде, аңгемелерде пайдалануу (салыштыруу).  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген  (ПӨК) кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын 

чыгармалары. Китептердин  ар кандай түрлөрү: тарыхый,  

укмуштуу жоруктар жөнүндө,  илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары 
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(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка 

элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар, 

жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман 

иштер  жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү  чыгармалар. Адабий 

пропедевтика   (иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм адабий кептин 

маанисин аныктоо, тексттин   наркын аныктоо үчүн (мугалимдин 

жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын билдирүү: синоним, 

антоним, салыштыруу.  

Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу:  көркөм чыгарма, автор 

(айтып берүүчү), сюжет, тема; чыгарманын каарманы, анын 

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм, уйкаштык). Фоль клор  

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын  

жанрдык түрдүүлүгү. Кичине  элдик формалар (бешик ырлары, 

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар) - 

таануу, айырмалоо, негизги маанисин аныктоо. Жомоктор  

(жаныбарлар жөнүндө, турмуштук, сыйкырлуу жомоктор). 

Жомоктун  көркөм өзгөчөлүктөрү: лексикалык, курулуусу 

(композиция).     Адабий  ( автордук) жомок. Аңгеме, ыр, тамсил –  

жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк, курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгарма чыл иш-

аракеттери (адабий чыгармалардын негизинде) окуучулардын 

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө: 

ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен 

сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору, 

жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш -

чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди ишке ашырууга планды 
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сактоо); сочинение  элементтери менен изложение, адабий 

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст), 

сүрөттөрдүн  чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке 

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,    

3. Чет  тили  

  Кептин предметтик мазмуну. Классташтары, мугалим менен, , 

балдарга арналган чыгармалардын каармандары менен таанышуу: 

аты, жашы. Саламдашуу, коштошуу, куттуктоо, куттуктоого жооп, 

ыраазычылк, кечирим суроо (сүйлөө адебине мүнөздүү сөз 

айкаштарын колдонуу менен). Мен жана менин үй -бүлөм. Үй-бүлө 

мүчөлөрү, алардын аттары, жаш курагы, келбети, мүнөзү. Менин 

күнүм (күн тартиби). Сүйүктүү тамак -ашым. Үй-бүлөлүк 

майрамдар: туулган күндөр, жаңы жыл, Нооруз.   Мен  жакшы 

көргөн кызыктар дүйнөсү. Менин жакшы көргөн иш -чаралар. 

Менин жакшы көргөн   жомокторум. Дем  алыш күн, эс алуулар. 

Мен жана менин  досторум. Аты -жөнү, жаш курагы, келбети, 

мүнөзү, хоббиси /  кызыкчылыктары. Сүйүктүү жаныбарым: аты -

жөнү, курагы, түсү, көлөмү жана мүнөзү. Менин мектебим. Сабак 

бөлмөсү, окуу сабактары, мектеп буюмдары. Мени курчаган дүйнө. 

Менин үйүм /  батир /  бөлмөм: бөлмө аттары. Жаратылыш. Жапайы 

жана үй жаныбарлары. Сүйүктүү  жыл  мезгили. Аба-ырайы. 

Өздөштүрүп жаткан  тилдин өлкөсү /  өз өлкө. Жалпы маалымат: 

аты-жөнү, борбору. Чет  тилиндеги балдар  фольклорунун  чакан 

чыгармалары (рифмалар, ырлар, обондуу ырлар, жомоктор).   

Кеп ишмердүүлүгү боюнча коммуникативдик ыктар:   

Сүйлөө  жаатында :  

1. Диалог формасында:  
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төмөнкү көндүмдөр болушу керек:  

типтүү күндөлүк жагдайларда жана окуу -эмгектик 

баарлашууда этикет ченемдерине ылайык диалог жүргүзүүнү;  

айкелге жана сүрөткө таянып сураштыруу -диалогу (маалымат 

алуу үчүн өтүнүч жана ага жооп алуу),  диалогдук айтуунун 

көлөмү ар бир тараптан   2 - 3 реплика; иш-аракет кылууга 

түрткү берген –  диалог.  

2. Монолог  формасында:  

Негизги оозеки сүйлөө түрлөрүн колдоно алуу: сыпаттама, 

баяндоо, сүрөттөө (каармандарды) чакан көлөмдөгү сүрөткө 

таянуу  менен.  

  

Угуп кабыл алуу жаатында:  

Угуу  жана түшүнүү:  

Мугалим  жана классташтарынын кебин  сабак учурунда   

баарлашууда (вербалдуу/ вербалдуу эмес) уккан кепке  жооп 

бере алуу;  

  Окуу жаатында:  

окуу  (глобалдык окуу ыкмасы колдонулат):  

үйрөнүп  жаткан тилдин сөздөрүн  угуза окуп, тил материалдары  

боюнча чакан диалог куруу, түшүнүү; керектүү маалыматтарды 

табуу   (иш-аракеттер жүргөн жер,  каармандардын аттары ж.б. у.с.)  

Жазуу  жаатында:  
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 Үйрөнүп  жаткан тилдин алфавитинин тамгаларын  билүү жана 

жаза алуу.  

 Көндүмдөр:  

     Тексттен  сөздөрдү, сөз айкаштарын жана сүйлөмдөрдү  

жазууга жөндөмдүү. Тил каражаттары жана аларды колдонуу 

көндүмдөрү.    Англис  тили. Графика,  каллиграфия,  орфография.   

Англис   алфавитинин   тамгалары. Негизги тамга айкалыштары. 

Тыбыштык-тамгалык тиешелүүлүктөр. Апостроф. Кептин 

фонетикалык тарабы.   Англис  тилинин тыбыштарынын айтылышы 

жана тыбыштык айкаштарынын айтуу жана айырмалоо. Айтылыш  

эрежелерин сактоо: үндүүлөрдүн узундугу жана кыскалыгы,   муун 

же сөздүн аягында  үнсүздөрдүн, үндүү  алдында үнсүздөрдүн 

жумшарышынын жоктугу.  Дифтонгтор. Байланыштыруучу « r»  

(there  is/there  are).  Сөздөгү, сөз айкашындагы басым. Кызматчы  

сөздөрдөгү (артиклдер, байламталар) басымдын жоктугу. 

Сүйлөмдөрдү маанисине жараша топторго бөлүштүрүү. Жай, 

суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдүн    (жалпы жана атайын суроолор)  

ритмикалык-интонациялык өзгөчөлүктөрү. Тизмелөө  интонациясы.  

Кептин лексикалык жагы. Лексикалык  бирдиктер: 300 

лексикалык  бирдик көлөмүндөгү башталгыч мектептин тематикасы 

ичиндеги баарлашуу жагдайларын өздөштүрүү, жөнөкөй 

жыйындысы сөз айкаштары, англис тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын 

чагылдырган баалоо лексикасы жана сүйлөө клишелери этикеттин 

элементтери катары,. Эл аралык сөздөр (мисалы, доктор, фильм).  

Кептин  грамматикалык жагы. Негизги оозе ки сүйлөм түрлөрү: жай, 

суроолуу, илептүү. Жалпы жана атайын суроолор. Суроо сөздөр, 

качан, кайда, ким, эмне, эмне үчүн, кантип (what, who, when, where, 



1684 
 

why, how). Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби. Ырастаган жана терс 

сүйлөмдөр. Жөнөкөй этиш баяндоочу менен жө нөкөй сүйлөм (He 

speaks  English .) ,  ,  татаал аттуу (My  family  is   big .)   жана  татаал  

этиштүү  (I   like  to  dance.  She  can  skate  well .) сүйлөм .  Ырастаган  

илептүү   (Help me,  please) жана  терс  (Don’t  be late!) формадагы   

сүйлөмдөр .       Учур  чактагы  жаксыз  сүйлөмдөр  (It  is cold. It’s five 

o’clock.)    

    Бир   жүгүртүү  менен  сүйлөмдөр  there is/there are. Жөнөкөй  

жайылма  сүйлөмдөр .   Бир  өңчөй  мүчөлүү  сүйлөмдөр. I’d like to 

этиштик   конструкциялары .   Жекелик   жана  көптүк  зат  атоочтор   

(эреже   жана  өзгөчө  менен  пайда  болгон)  белгилүү  жана  белгисиз  

артикли  менен  жана  артикли  жок  зат  атоочтор . Ат  атоочтор :  жеке  

(атооч  жана  объективдүү  жөндөмөдө),  таандык ,  суроолуу ,  көрсөтмө  

(this/these,  that/those), белгисиз  ат  атоочтор   ((some, any кээ  бир  

пайдалануу  учурлары).  Убакыт   тактооч  (yesterday,  tomorrow, 

never, usually,  often,  sometimes)кечээ ,  эртең ,  эч  качан ,  адатта ,  көп  

учурда ,  кээде)).  Даража  тактооч  (much, li ttle, very, көп ,  аз ,  абдан).  

Сан  атооч  (100гө  чейин),  иреттик  сан  (10гочейин). 

  Эң  көп  колдонулган  байламталар :  in, on, at ,  into, to, from, of,  

with.  

Социалдык-маданий  билим  

Чет  тилин  үйрөнүү  учурунда  башталгыч  мектептин  

окуучулары  төмөнкү  түшүнүктөр  менен  таанышышат :  өздөштүрүп  

жаткан  тилде  өлкөлөрдүн  аттары ;  популярдуу  кичинекей  балдарга  

арналган  кээ  бир  китептердин  адабий  каармандардын  менен ;  кээ  

бир  элдик  жомоктордун   көрүнүштөрү  менен ,  ошондой  эле  чет  

тилиндеги  балдардын  фольклордук   чакан  чыгармалары  менен  
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(поэзия ,  ырлар); өздөштүргөн   тилинде   өлкөнүн  оозеки  эмес  жана  

оозеки  жүрүм-турумдун  жөнөкөй  түрлөрү  

 

4. Математика  

Сандар  жана көлөмдөр. Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана 

разряддар. Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу. Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби, салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);    көлөм бирдиги  (литр), 

убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири, 

төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

 

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.   Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   арифметикалык 

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу 

жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  көбөйтүү).  
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Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  ( алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага көп 

(мынчага аз,  мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.  Мейкиндик мамилелер. 

Геометриялык фигуралар.  Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол, 

ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга 

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү  геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  параллелепипед, 

пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.  Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  
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Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө. Эсеп, көлөмдү өлчөө менен байланышкан 

маалыматтарды  чогултуу жана берүү, алынган маалыматты  

турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана сөздөрдү 

колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», 

«эгер .. .  анда .. .», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар бири», 

«баардыгы»,«кээ бири»). Передметтердин, сандардын, 

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу, 

түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны окуу жана толтуруу.  

5. Мекен таануу  

Адам жана жаратылыш  

   Жаратылыш  бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн 

эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансы з 

жана жандуу жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.).  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу, кар, 

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, 

күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.    

Бардык  табигый   объекттер  заттардан турат.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер,  

суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар. 

Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй практикалык иштер. 
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Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер 

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета, 

Жер түзүлүшү жана  өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус 

Жердин модели катары. Географиялык карта жана план. 

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана 

картада жайгашуусу.  

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, ан ын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 

шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн 

жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси .  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  
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Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шартта рды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык -

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар ж ана алардын 

айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын тамактануу 

өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй 

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын 

ролу. Жапайы  жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй 

жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, алардын 

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байла нышы: 
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өсүмдүктөр  - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын  жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын органи змдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырды н 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден  соолугунун 
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мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү, 

сыйлоо.       

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек-Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба  жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  
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Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдө ө  каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары. Тууган жерине 

тарыхынын маанилүү окуялары.  

Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  

Мектеп  окуучусунун   күн тартиби,    эмгек жана эс алуу 

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,  таза абадагы оюн ден 

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын 

номерлери.  Жеӊил  жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө 

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын  ар кайсы мезгилинде 

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт  

коопсуздугунун  эрежелери, газ, электр энергиясын, сууну 

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана   коопсуздуг у жөнүндө кам көрүү - ар 

бир адамдын моралдык парзы.  
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 6. Көркөм өнөр.  

Көркөм өнөр    түрлөрү. Искусство чыгармаларын кабыл алуу. 

Көркөм  чыгармачылык  өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү жана көрүүчү. 

Көркөм өнөр, анын образдык мааниси:  көркөм элес сүрөт, анын 

шарттулугу, жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү. Адеп -

ахлактык жана эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык көркөм 

чыгармаларда чагылдырылышы: жаратылыш, адамга жана коомго 

мамиле. Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: 

окшоштуктар жана айырмачылыктар. Адам жана табигый дүйнө 

чыныгы жашоодо: адамдын элеси, көркөм мүнөзү.  

Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.  Ар  түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын  сүрөтүн 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  

Живопись. Живопистик материалдар. Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин 

негизи.  Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн 

көркөм    каражаттарын тандоо. Адам  баласынын жана табиятын 

живопистеги образдары.  Скульптура. Скульптура материалдары, 

көркөм образ   түзүүдөгү  скульптуранын ролу. көркөм образ  түзүү 

үчүн пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, то голотуу, көлөмдү, форманы 

чоюу). Көлөм  - айкел тилинин негизи. Скульптуранын  негизги 
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темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу 

билдирүү.  

Көркөм долбоорлоо жана дизайн. Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар 

түрдүүлүгү. көркөм образ  түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен 

иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу, көлөмдү, 

форманы чоюу,   кагаз  жана картон  - ийүү, кесүү). Көркөм 

долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам жашоос унда 

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик-жасалгалоо  көркөм өнөрү.   Декоративдик -

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда 

анын ролу. Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик 

буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер, 

эпостордо, уламыштарда, жомоктордо)   синтетикалык  мүнөзү 

жөнүндө түшүнүк. Салттуу  маданияттагы адамдын образы.   Эркек  

жана аял сулуулугу элдик  маданиятта,   жомоктордо, ырларда. 

Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта жана  көркөм өнөрдө. 

Композиция. Композициянын тегиздиктеги жана мейкиндиктеги 

башталгыч ыкмалар. Түшүнүктөр: композицияны куруудагы 

горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр: горизонттун 

линиясы, жакын - көбүрөөк, алысыраак -көбүрөөк, тосуулар. 

Композициядагы айырмачылыктын ролу:  төмөн жана жогору, ири 

жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б.  Симметрия  

жана асимметрия.  

Түс. Негизги  жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак 

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу. Түстүн сезимдик 
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мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү. 

Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  түс   аркылуу көргөзүү.  

Линия. Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал, 

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.  

Чийин, штрих,  так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын, 

жаныбарлардын сезимдик абалын   көргөзүү.   

Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу. Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар. 

Табигый формалар. Формалардын  өзгөрүшү. Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүнөздөмөсүнө  тийгизген таасири. 

Силуэт. Көлөм. Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү. Ыргак (Ритм ). Ыргактын  түрлөрү 

(тынч, жай, тынчы жок жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн, 

тактардын ыргагы. Сүрөт  жана чийиндин эмоционалдык үн 

курамындагы ыргактын ролу. Композицияда элементтердин ыргагы 

аркылуу кыймылды көрсөтүү.  Декоративдик -көркөм өнөрдө 

ритмдин  өзгөчө ролу.  

Искусствонун  маанилүү темалары. Искусство эмне жөнүндө   

айтат?  

Жер - жалпыбыздын үйүбүз. Табият жана жаратылыш 

кубулуштарына байкоо жүргүзүү, алардын мүнөзүн жана 

эмоционалдык абалын айырмалоо.   Аба  ырайынын, жыл 

мезгилдеринин, күндүн, түндүн, ар кандай убактарында 

жаратылышты чагылдыруудагы  айырма. Пейзаж  жанры. 

Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар кандай 

искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. Табияттагы 
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имараттар: куштардын уясы, ийиндер,  бал челек, таш бака кабыгы, 

үлүлдүн үй, ж.б.   

Адам, адамдар ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү ар 

кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы. 

Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө  темалары искусстводо. 

Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык сезимде рди жана 

сапаттарын ойготуучу жан дүйнөсү жана көркөм образы: 

боорукердик, мээримдүүлүк, колдоо, камкордук, баатырлык, 

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка  себеп болуучу 

каармандардын сүрөттөрү.  

Искусство  бүгүнкү күндө биздин айланабызда. кооз , 

ыӊгайлуу жана  көркөмдүү турмуш -тиричилик буюмдарын, 

транспорт  түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство 

материалдарын жана ар кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары. 

Адамдын күнүмдүк турмушундагы,   физикалык чөйрөсүн 

уюштуруудагы көркөм өнөрдүн (пластикалык) ролу жөнүндө 

түшүнүк. Натрюморт  жанры. Имараттар жана сейил парктарын, 

транспорт, идиш -аяк, эмерек жана кийим -кечелерди, китептерди, 

оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.  

Көркөм-чыгармачылык иш тажрыйбасы. Көркөм өнөр, сүрөт 

жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнча ар кандай 

иш-чараларга катышуу.   Сүрөт тартуу,   живопись, айкел, 

декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү. Көркөм 

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: композиция, форма, ритм, 

сызык, түс, көлөм фактура. Адамдын тур муштук предметтик 

чөйрөсүнүн моделдерин  түзүү. Ийлеп -чаптоо жана кагаз 
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пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн 

өздөштүрүү.  

Живописте, сүрөт тартууда, аппликация түзүүдө, көркөм  

долбоорлоодо өз оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 

тандоо жана пайдалануу.   Түс,  тон, композицияны, чийинди, 

мейкиндикти, тактарды, көлөмдү, материалдын фактурасынын   

жардамы менен маанайды чагылдыруу. Ар  түрдүү көркөм 

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана 

жамааттык ишмердүүлүктө пайдалануу: коллаж,  граттаж,  

аппликация, компьютердик  анимация,   толук масштабдуу 

мультипликация,    кагаз пластикасы, гуаши,  акварель,  пастель,  

фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, карандаш, сыя,   колдонуучу 

жана табигый материалдар.  

Көркөм искусство чыгармаларынын  мазмунун жана 

каражаттарын талкуулоого катышуу, чыгармага мамилесин 

билдирүү .  

 

7. Музыка  

Музыка  адам жашоосунда. Музыканын булактары. Музыканын 

туулушу адамдын  табигый абалы   катары. Курчап  турган 

жашоонун, жаратылыштын, маанайлардын, сези мдердин жана адам 

баласынын мүнөзүнүн үнү.  Музыка  жана музыкалык жанрлардын 

жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багыттары жөнүндөгү 

жалпы түшүнүк.  Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү.    Элдик  

музыка салттары. Кыргыз элинин чыгармачылыгы. Музыкалык   

жана акындык фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар, ырым -

жырымдар, жаӊылмачтар, табышмактар, оюндар. Тарыхый  
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музыкалык образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен 

композиторлорунун Мекен жөнүндө чыгармалары. 

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары. Музыканын негизги 

мыйзам ченемдүүлүктөрү.  

 Музыкалык искусствонун интонациялык -көркөм мүнөзү. 

Даана жана жакшы музыкадагы көркөмдүк жана сүрөттүүлүк. 

Интонация-адамдын ойлорун, сезимдерин билдирүү каражаты, 

обондуу абалы. Музыкалык жана кептик интонация. Окш оштуктары 

жана айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. 

Музыкалык  көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, 

динамика, тембр, жана башкалар).  

Музыкалык кеп адамдардын   ортосундагы байланыш, 

сезимдерге   таасир этүү каражаты катары. Компо зитор - аткаруучу 

-  угуучу. Композиторлордун  чыгармаларынын музыкалык тил 

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык  нота  музыкалык 

кепти бекитүүнүн бир жолу катары. Ноталык  сабаттын   

элементтери.  

Музыканын өнүгүүсү -адамдын ойлорунун, сезимдеринин, 

музыкалык интонациянын,  көркөм образдар менен кагылуусу жана 

салыштыруусу. Музыкалык  форма түрлөрү музыкалык 

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.  

Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен 

айырмачылык).  

Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн интонациялык 

байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу жөнүндө  жалпы түшүнүк. 

Балдардын инструменталдык жана хор жааматтары, бий жана ыр 

ансамблдери. Белгилүү аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык).  
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Музыкалык театрлар.  Музыкалык конкурстар жана фестивалдар. 

Балдар үчүн музыка:  радио - жана телепередачалар, 

видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). Музыканын түрлөрү: 

вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, оркестрлик. Балдар, 

аял, эркек ыр үндөрү. Балдар, аял, эркек, аралаш хорлору.  

Музыкалык аспаптар. Оркестрлер: симфониялык,  элдик 

аспаптар.  Дүйнө  жүзүнүн элдеринин  кесиптик жана элдик 

музыкалык чыгармачылыгы. Этникалык жана маданий  тарыхый 

салттарынын түрдүүлүгү.  

 8. Дене  тарбия.  

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эреже лери: 

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды 

тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр. Физикалык көнүгүүлөрдүн  физикалык 

сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири, 

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негиз ги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш-ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.  Дененин  

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги 

физикалык сапаттарды өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун аткаруу; 

күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо   боюнча иш -чараларды 

аткаруу; (эртең мененки машыгуу,  физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор. Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана  өткөрүү  (спорт 
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аянтчаларында жана спорттук залда). Оюндардын  эрежелерин 

сактоо. Физикалык мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо, анын  

ооруларын алдын алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,  

физкультминуткалар  боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык 

сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем 

алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.   Көз үчүн гимнастика. Спорттук -

ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери; мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   буйруктарын 

тизмеде аткаруу. Буюмдар  менен (гимнастикалык таяктар, 

желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана буюмдар  жок 

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).  

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап чыгууну 

ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( коопсуздук 

эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, жүгүрүү, 

ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып, 

жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга 

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура 

кысуу, аны так жана аяр коюу  (предметтер: шар лар, 

гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, 

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).  

Жеӊил  атлетика.   

Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; 

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  кыйгап 
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өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.  Чуркоо менен басууну 

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,   

багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку 

старт менен  баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир 

буттап, эки буттап бир орунда  жана жылуу менен; узундукка, 

бийиктикке; аттап секирүү.  

Ыргытуу:  чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу; бурулуу; түшүү, 

көтөрүлүү; токтотуу.  

Сүзүү .  Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү 

кыймылдар; калкууга  үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана 

буттардын кыймылдарын  макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. Суудагы 

оюндар. Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын элементтери.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүг ө  көнүгүүлөр .   

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  

Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту 

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар; 

топту тосуу;   топту сактоо; шакекче  түбүнөн эки колу менен бир 
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жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир 

топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана 

тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогор у, ылдый жагынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  

Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Коррекциялык- өнүктүрүүчү  оюндар: «Тартип  жана баш 

аламандык», «Кайдан чалды, тап», «Түшүм жыйноо».  

Жарышуу жана секирүү оюндары :  "Ак-Терек, Көк -Терек" "Тосмо 

топ", "Токойдогу аюу", "Шакек салмай", "Күн -түн", "Мышык-

чычкан" ж.б.;  

Топ менен оюндар :  «Топ салмай», «Качма топ», «Ор то топ», 

«Тегеректеги топ»  

   

Ылайыкташтырып  физикалык калыбына келтирүү  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Гимнастика  материалында:  

Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү: буттарды чоюу; чоӊ кадам менен 

басуу, отуруп, секирип басуу; жарты шпагат; гимнастикалык таяк, 

аркан менен кыймылдар ийкемдүүлүгү өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөрдүн  топтомдору. Тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу менен 
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оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Координацияны  өнүктүрүү: жөнөкөй тоскоолдуктардан өтүү; 

гимнастикалык отургучта басуу, жалпак гимнастикалык баканында  

басуу; белгиленген оюн калыбын кармоо; көӊүл бурууну которууну 

өнүктүрүүчү оюндар, бут, кол, тулку бойдун булчуӊдарын эс 

алдырууга  (отурган боюнча, турган жана жаткан бо юнча); бир 

колдон экинчи колго топту ыргытуу; белгиленген багыт боюнча 

басып, чуркап, секирип максатка сигнал менен жетүү.  

Тулку бойдун туура турпатын калыптандыруу: алдын ала 

берилген турпат менен башына буюм коюп бутунун учу менен 

басуу; музыка менен  стилдик басуу түрлөрү; сезимдерди башкаруу 

үчүн түзөтүүчү көнүгүүлөр (башты, ийинди, жүлүндү багыттап 

кармоо) дененин турпатын кыймыл учурунда туура кармоого, 

дененин абалын  жана анын мүчөлөрүн турууда, отурууда, жатууда  

контролдоо боюнча көнүгүүлөр;  булчуң корсетин бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөр.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү: салмаксыз кыймылдуу 

көнүгүүлөр (өз дене салмагын жоюу), салмак менен (1 кг үйлөнгөн 

топтор,  100 г. кум салынган баштыкчалар жана гантелдер,    

гимнастикалык таяктар жана чокморлор) өнө ктөштүн каршылыгын 

жоюу (жупташкан машыгуу); жатып көтөрүлүү (гимнастикалык 

отургучта).  

Жеӊил атлетика материалында:  

Координацияны өнүктүрүү: чектелген таяныч менен багытты 

өзгөрүп  чуркоо; ар түрдүү калып орундарынан кыска сызыкты 

чуркап өтүү; бир жерде  бир буттап, эки буттап   аркандан секирүү.  
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Ылдамдыкты  өнүктүрүү: жогорку старт менен ар түрдүү 

турган калыптардан  максималдуу ылдамдыкта чуркоо 

көнүгүүлөрүн кайра -аткаруу;  ар кандай баштапкы калып 

орундарынан, тегеренип дубалга жана дубалдын жанында туруп   

теннис топту кармоо.  

Чыдамдуулукту өнүктүрүү: бирдиктүү орточо катуулугу 

режиминде, басуу менен алмашуучу чуркоо, жогорку сыйымдуулук 

режиминде чуркоо; 30м аралыкты максималдуу ылдамдык менен 

кайталап чуркоо (сакталуу же өзгөрүлмө эс алуу менен); 400 м 

аралыкка чуркоо; бирдиктүү 6 мүнөттүк чуркоо.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү: көп секириктерди кайра -

аткаруу; тоскоолдуктарды кайталап жоюу (15 -20 см) кайра; ар 

кандай орундардан баштап максималдуу темпте толтурулган (1 кг)  

топту ыргытуу; өткөрүү дары убакыт жогорку чен боюнча, ,  бир 

айлананын ичинде; бир колдон экинчи колго топту ыргытуу; 

белгиленген багыт боюнча басып, чуркап, секирип ар кандай 

жолдор менен эки колу (жогору жактан, ылдый жактан, 

көкүрөгүнөн) менен ыргытуу; тоого чуркап чыгууну кайра атка руу;   

илинген ориентирге бийиктикке секирүү менен колун  тийгизүү; 

ордунан жылуу менен бийиктикке   секирүү. (оӊ жана сол капталы 

менен).  

Түзөтүү- өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.  

Баштын,   буттун жана тулку бойдун негизги абалы жана бир 

орунда аткарылуучу кыймылдары, колдор менен дене кыймылдарын 

бут кыймылдарына айкалыштыруу; буюмдар  менен (гимнастикалык 

таяктар, желектер, обручтар, чоӊ жана  кичине топтор) жана 

буюмдар  жок көнүгүүлөрдүн топтомдору.   .  
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Дем алуу көнүгүүлөрү:   ар кандай абалда туура дем алуу, 

отурууда, турууда, жатууда; буюмсуз  машыгуу учурунда терең дем 

алуу; туурап  дем алуу (  "гүл жыты", "ботко үйлөйм", "колду 

жылытуу " ж.б.),  басып бара жатканда тыбыштарды  айтууда дем 

алуу, мурду  менен дем алуу.  

Тулку бойду  туура кармоону калыптандыруу ж ана 

коррекциялоо  үчүн көнүгүүлөр:   гимнастикалык дубалга  жөлөнүп 

жасоочу көнүгүүлөр (колдордун, буттардын ар кандай кыймылдары, 

дубалдан башы менен, аркасы менен жылмышуу); ар кандай кол 

кыймылдарын аткарууда тулку бойду туура калыпта кармап туруу;, 

жаныбарлардын басуусун, чуркоосун жана иштеген адамдын 

кыймылын тууроочу кыймыл үлгү көнүгүүлөр ( "түлкү басык", 

короз   канат ", аюу басык", "жылкыдай башыӊ кыймылдат", "жарык 

берүүчү шишелер менен ойнойбуз",  " мык кадап", "алма үз" "кир 

чайкоо" ж.б.;  ар  түрдүү диаметрдеги сенсор басма топтор менен 

көнүгүүлөр, (топко отурган  боюнча түрдүү статикалык  

кыймылдарды   кол кыймылдары менен коштоо) башына баштык 

коюп буттун учуна туруп, согончогуна таянуу; артка ийилип далы 

жана ич булчуӊдарын бекемдөө; бүктөлүү менен артка кыймыл 

бекемдөө үчүн көнүгүүлөр;  омурткасын бекемдетүү үчүн денени ар 

тарапка буруучу көнүгүүлөр,   жамбаш бел, сан, буттардын 

тарамыштарын күчөтүү үчүн көнүгүүлөр.  

Май  тамандыкты алдын алуу жана коррекциялоо боюнча 

практикалык көнүгүүлөр: отурган абалда ("чыгырык", "орок", 

"терезе", "шыбакчы", "жел тегирмен", "кеме", "басуу", "ат", 

"мамалак");  отурган абалда: таманды оңго жана солго алмак -салмак 

жана бир учурда тегереткен кыймылдар;  топту таманы менен 

тегереткен кыймылдар;  камсыздандыруу ме нен жип боюнча алдыга 
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кадам басуу; тамандын  ички жана сырткы тарабы менен басуу;  

массаж килемчесинде басуу.  

Жалпы жана майда моториканы өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр:   

ар түрдүү диаметрдеги топтор менен (тоголотуу,  өнөктөш менен 

тоголотуу); орточо топтор менен (отуруп өнөктөшкө ыргытуу, өйдө 

ыргытып тосуу,   топту дубалга ыргытуу); кичине топтор менен 

(колдон колго салуу, эки колу менен топту өйдө ыргытуу,  дубалга 

эки колдоп ыргытып   полго секиртүү жана кармоо); жумшак шары 

-1 кг (топту көтөрүп 30 секунд көкүрөк  жана башына токтотуп 

кармап басуу,  топту кармап оӊго, солго,  алдыга, артка басуу).  

Кыймылдардын тактыгын жана координациясын өнүктүрүү 

үчүн  көнүгүүлөр: бир катар   тилкеге  жана колоннага тизилүү; ар 

түрдүү багыттарга жүрүү;   даярдалган  чийинге багыттап чуркоо   

(бардык тапшырмалар мугалим менен бирге ишке ашырылат);    эки 

удаалаш тактай үстүндө  жардам менен басуу)  

Кыймыл  көндүмдөрүн жана ыктарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр. Тизилүү жана саптык тизилүү: "Тизил!", "Түздөн", 

"Какайып тур", "Эркин тур", "Алга, алга!", "Токто!" командаларын 

аткаруу; сызык менен  колоннаны  чачыратуу; сызык менен  

колоннада туруп  сунулган колго алыстыкты кармоо; багытты 

көрсөтүү менен солго, оӊго кайрылуу;  

Басуу, чуркоо:  бутунун учу, согончогу менен басуу; ар кандай  

темп менен: тез, жай; басуу менен чуркоону алмаштыруу;  

аралыкты сактоо менен  жай темпте басуу, чуркоо; бир калыпта 

мамычада чуркоо; арыш чуркоо  3 X 10 метр; жогорку старт;   

жогорку  старт менен 30 метрге ылдамдыккка чуркоо.  
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Секирүү: 180 ° жана 360 °ка  кайрылуу  менен бир буттап, эки 

буттап секирүү;     бир буттап алга секирүү; эки буту менен 

түртүлүп  узундукка секирүү; 50 см бийиктиктен тереӊдикке 

секирүү; эки-үч кадам   аттап  бир түртүлүү менен узундукка  

секирүү; капталдап гимнастикалык отургучтан таяныч менен 

секирүү;  г / отургучту басып секирүү;  бир кадам менен 

бийиктикке секирүү.  

 Буюмдарды, топту ыргытуу, кармоо,  өткөрүп берүү: кичине 

топту алыска «ийнинен баштан ашырып» оӊ (сол) колу менен 

ыргытуу; топту горизонталдуу  максата ыргытуу ( мише нь г / 

дубалда);  топту тик максатка  ыргытуу; чоӊ  топту умтулуу менен 

ыргытуу, аны кармоо; бир чоң топту бийиктикке ыргытуу  менен 

жерге секиргенден кийин, аны кармоо; түбүнөн эки колу менен эки -

экиден бири-бири менен бир чоң топ ыргытуу жана тосуу,   сал магы 

1 кг толтурулган топту ар кандай жолдор менен ыргытуу; ар кандай 

формадагы буюмдарды 2 -3-төн (желекчелер, таяктар, топтор ж.б.) 

бир убакта көтөрүү; буюмдарды 20 метрге чейинки аралыкка берүү 

жана көтөрүү (жыйма шар -1 кг,  г /  таяктар, чоң топтор ж.б. ). 

Теӊ салмактуулук: буюм  менен г /  отургучта басуу (желекче, г 

/  топ, г / таяк); колунун ар кандай абалы  менен менен г / столунан 

басуу; бир тизесин бүгүп  гимнастикалык тактайда басуу;  

гимнастикалык тактайда 15 -20 см  буюмдарды аттап басуу; 

гимнастикалык тактайда айлануу менен басуу;  гимнастикалык 

тактайда басууда   жолугушууда айрылышуу; «Короз», «Чабалакей» 

көнүгүүлөрүн жерде  жасоо.  

    Жөрмөлөө, чыгуу, астынан жөрмөлөө: г / дубалга төрт аяктап 

жөрмөлөө,   г /дубалдан үстүнөн сойлоп өтүү; колдоо  ме нен 
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гимнастикалык дубалга  чыгуу,  ар кандай бийиктиккеги 

тоскоолдуктарга  жөрмөлөө, чыгуу, астынан жөрмөлөө   (жумшак 

модулдар, г /  тактай, обручтар,  г /  аркан, такталар, ж.б.);    сынак -

туннелге жөрмөлөө;  буюмдардан аттап өтүү: блоктордон, 

казыктардан, чоң топтордон; колдору менен гим. дубалга 1 -2 

секунд асылып туруу;   5 -6  тоскоолдуктан өтүү  боюнча тапшырма 

аткаруу.  

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын 

мазмуну    

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын 

төмөнкү  милдеттүү түрдө түзөтүү  курстары менен берилген:  

«Коррекциялык- өнүктүрүү сабактары»  (логопедиялык жана 

психокоррекциялык)» (жалпы жана/же жекече сабактар),  

«Ритмика»  (жалпы жана/же жекече сабактар).   

 «Коррекциялык- өнүктүрүү сабактары»  

(логопедиялык жана психокоррекциялык) коррекциялык курсу  

  Логопедиялык сабактар  

Логопедиялык сабактардын максаты: кептин баардык  

тараптарын (фонетикалык -фонематикалык, лексиалык -

грамматикалык, синтаксистик), байланыштуу кепти 

диагностикалоо, өнүктүрүү жана түзөтүү.  

Логопедиялык  иштин негизги багыттары болуп:  

  тыбыш айтууну түзөтүү жана диагностика (кеп 

тыбыштарын айтууну оӊдоо жана коюу, автоматташтыруу 

жана айырмалоого үйрөтүү) кептин лексикалык жагын 
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түзөтүү жана диагностика ( сөздүктү байытуу, аны 

жайылтуу жана тактоо);  кептин грамматикалык жагын 

түзөтүү жана диагностика ( кептик айтуулардын 

синтаксистик түзүмүн, сөз өзгөрүү жана сөз жасоо);  

  кептин диалог жана монолог түрлөрүн  коррекциялоо 

жана калыптандыруу,  оозеки кептин коммуникативдик 

функциясын өнүктүрүү  (диалог жана монолог сөз 

көндүмдөрүн өнүктүрүү, ырааттуу кеп түзүү, кептик 

мотивацияны өнүктүрүү,   кеп тажрыйбасын байытуу);  

 

  окуу  жана жазуу бузулууларын түзөтүү; айлана -чөйрө  

жөнүндө элестөөлөрүн көбөйтүү; таанып -билүү 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү (ой - жүгүртүү, эс тутум, 

көӊүл буруу жана башкалар).  

  

Психокоррекция сабактары  

Психокоррекция   сабактарынын максаты окуучулардын 

инсандык касиет -сапаттарынын  өнүгүүсүндөгү көйгөйлөрдү 

азайтууга ,  инсан  аралык мамилелерди нукка келтирүү жана 

өнүктүрүүгө багытталган  окуучулар менен арым -катнаш түзүүнүн 

ар кыл түрүн колдонуу болуп саналат.  

Психокоррекция   ишинин негизги багыттары:  

  жогорку психикалык функцияларды максаттуу 

калыптандыруу жана өнүктүрүү, таанып -билүү 

ишмердүүлүгүн диагностикалоо жана өнүктүрүү   (билим 

алууга түрткү түзүү, сезим -кабылдоо, мнемоникалык 
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жана ой-жүгүртүү ишин жандантуу, убакыт -мейкиндик 

түшүнүктөрүн өнүктүрүү);  

  эмоционалдык-эрк чөйрөсүн диагностикалоо жана 

өнүктүрүү,  анын кемчиликтерин коррекциялоо 

(психоэмоционалдык абалды   шайкеш кылуу,      өз  "мен" 

абалына оң мамиле түзүү,  өз алдынча ишеним, өзүн -өзү 

өнүктүрүү,  өзүн башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу,  

ийгиликтүү иш жагдайды түзүү);  

  коммуникативдик  жана байланыш чөйрөсүн  

диагностикалоо  жана өнүктүрүү,  с социалдык 

интеграция  (эмпатия, сезимтал, боорукер болуу 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү);  

  айлана-чөйрө  менен   үзүрлүү карым -катнаш түрлөрүн 

түзүү (үй-бүлө, класс), жамаатта окуучунун коомдук 

абалын көтөрүү, коомдогу жүрүм -турум көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана өнүктүрүү (топтун жүрүш -туруш 

эрежелерин жана ченемдерин, коомдук ролун маанилүү 

кырдаалдарда шайкеш түшүнүү);  

  ишмердүүлүктү  жана жүрүм -турумду ыктыярду жөнгө 

салуу көндүмдөрүн калыптандыруу (ишмердүүлүктү  

жана жүрүм-турумду ыктыярду жөнгө салууну өнүктүрүү, 

пландаштыруу жана контролдоо жөндөмдүүлүгүн 

калыптандыруу).  

 

«Ритмика» коррекциялык курсу.  

Ритмика сабактарынын  максаты психикалык  өнүгүүсү артта 

калган балдардын музыканы кабыл алуу  учурунда кыймыл  

ыргагын өнүктүрүү болуп саналат.  
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Ритмика сабактарындагы коррекциялык иш музыка, кыймыл 

жана оозеки кептин: музыка жана сүйлөө, кыймыл жана сүйлөө, 

музыка, кыймыл  жана кептин туруктуу өз ара аракеттенүүсүнүн   

негизинде  түзүлөт.  Сабактарда  кыймыл, мейкиндик, багыт,  

эмоционалдык эрк чөйрөсүнүн  кемчиликтерин түзөтүү иштери  

жүргүзүлөт. Аталган сабактар    жалпы жана кептик моториканы 

өнүктүрүүгө, мейкиндикте багыт алууга, ден соолугун чыӊдоого,  

сергек жашоо көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.  

Ритмика боюнча иштин негизги багыттары:  

  музыканы кабылдоо (окутуучунун аспап ойноосунда 

жана аудиожазуунун коштоосу менен): музыканын 

коштоосунун аягын жана башталганын угуу аркылуу аныктоо; 

катуу, тынч, акырын, тез, жай, орточо темптеги музыканы 

угуп айырмалоо жана таануу; Үчилтик,эки, төрт үлүштүү 

музыка метрин, тегиз жана үзүк музыканы угуу аркылуу 

айырмалоо жана  таануу,   (полька, марш, вальс);  

  мейкиндикте багыт алууга үйрөтүүчү  көнүгүүлөр: 

жөнөкөй тизилүүлөр жана кайра  тизилүүлөр (чынжырчада 

мамынын ичинде бир -эки саптан бир, жана бири -бирине каршы 

эки катар, тегеректин ичинде кысылуу жана санын көбөйтүүгө, 

класста эркин жайгашуу, жуп -жубу менен ар кандай абалды 

кабыл алуу жана  ж.б.);  сызыкта жүрүү (алдыга, артка) 

тегеректе, ар кандай кадамдардын түрлөрү менен белгиленген 

багытта; бурулуулар; ритмикалык гимнастика: жалпы 

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр, кыймылдар, булчуңдарды 

шалдыратуу, кординацияны өнүктүрүүчү көнүгүүлөр; 

балдардын музыкалык аспаптары менен көнүгүүлөр: 

элементардык музыкалык аспаптар менен ойноо 
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(шылдырактар,  барабан, металлофон,  бубен, ксилофон, 

румба, маракас, үч  бурчтук, жез табак, ж.б.);  

  музыка коштоосундагы оюндар: кызыктыруучу, 

атаандаштык элементтери менен музыкалык оюндар жана   

музыка оюн кырдаалдары  (ким  көбүрөөк, жакшыраак, 

астыраак ж.б.)   мейкиндикте багыт алууга оюндар; бий 

көнүгүүлөрү: бий жана бий   элементтерин музыканын 

коштоосунда аткаруу, жөнөкөй элдик жана заманбап бий 

композицияларын аткаруу;  

  музыка менен ыр  окуу: окутуучунун жетекчилиги 

менен музыканын коштоосунда көркөм окуу, обондордун   

ритмикалык үлгүсүн,  кыраатын, темпин, динамикалык 

боёкторун,  анын басыгынын мүнөзүн келтирүү,(ийкемдүү, 

үзүк), тиешелүү аткаруу стилинде (Жеңил, катуураак, жана 

башка)  

 

Коррекциялык-өнүктүрүүчү   аймактын мазмунун Уюм өз 

алдынча ПМПКнын сунуштарынын негизинде, психикалык  

өнүгүүсү артта калган балдарды   жекече өнүктүрүүчү пландын 

негизинде  толукталышы мүмкүн.  

Жеке жана топтук сабактары үчүн  түзөтүүчү -өнүктүрүүчү   

курсту тандоо, өнүгүү курстарда, алардын салыштырмалуу 

салмагынын тандоо, мазмун -эси жагынан артта калган 

окуучулардын психикалык өзгөчөлүктөрүн жана атайын билим алуу 

муктаждыктары боюнча уюму тарабынан өз алдынча аныкталат.  
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3.2.3. Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

психикалык  өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) балдардын б илим алуу 

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан тышкаркы жана 

коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук башка 

субъекттерин   адеп -ахлактык жол менен уюштурууга багытталган  

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий баалуулуктарды 

жана моралдык артыкчылыктарын системасынын негизинде жүзөгө 

ашырат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы ПӨК балдарга 

билим берүү процессин өз өлкөсүн сүйүүгө, алардын элдин жана 

өлкөнүн маданий жана тарыхый мурастарын урматтоо, коомдук 

жоопкерчиликтүү жүрүм-турумун тарбиялоого багытталган.  

Программанын негизи  өзөктүү  тарбиялык максаттарына, коомдун 

негизги улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарына таянат.   

 Башталгыч жалпы билим берүү баскычында ПӨК балдарды 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  

алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм-турумун 

калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук-педагогикалык 

колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында ПӨК балдарды 

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:  

  инсандык маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  
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 "жакшы болуу" деген  жалпы адеп -ахлактык ыйгарым 

өбөлгөнү түзүү –  оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк 

жана коомдук-багытталган иш  учурунда адеп -ахлактык 

талаптардын, адеп -ахлак нормаларына негизделет;  

 «Жакшы деген эмне?»  жана «жаман деген  эмне?» адеп -

ахлактык ойду пайда кылуу, окуучунун  «жакшы» болуу деген 

сезимди аӊ-сезимине орнотуу;  

 өздөрүнүн  адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн 

түзүү, адеп-ахлак нормаларына жараша өзүн  башкаруу, өзүнөн 

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,   өзүнүн жана 

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;  

 окуунун адептик маанисин  окуучулардын аӊ -сезиминде 

калыптандыруу;  

 адептик негиздерди калыптандыруу –  окуучулардын 

туура жүрүм-турумдун   керектигин,  коомдо кабыл алынган 

жакшылык менен жамандык,  туура жана туура эмес түшүнүктөрү 

аӊ-сезиминде калыптандыруу;  

 негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу;  

 негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар 

жөнүндө элестөөлөрдү калыптандыруу;  

 эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана 

сезимдерин калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -

аракеттерине сын мамилени калыптандыруу,   адеп -ахлактык 

тандоо, алардын өз иш -аракеттери жана жүрүм -турумдун 

натыйжасы үчүн жоопкерчиликти   билүүнүн негизинде кабыл 

алынган иш-аракеттерди жана иш -чараларды бөлүү 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;  
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 эмгекти сүйүү, кыйынчылыктарды чечүү жөндөмдүүлүгү, 

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын 

калыптанышында;  

   өз  Ата-Мекени, кыргыз эли  жана Кыргызстандын 

тарыхы үчүн сыймыктануу сезимин ойготуу;  

   улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү  сезүүсү,    

алардын мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң 

мамилени тарбиялоо;  

 патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык сезимин 

калыптандыруу;  

 ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана 

курдаштары менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүк түрүү;  

 башка адамдарга ишенимин күчөтүү;  

 жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана 

руханий жана адеп -ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга 

түшүнүү жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;  

 Үй-бүлөлүк маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

 үй-бүлөгө    коомдун негизи катары   мамилени 

калыптандыруу;  

 окуучулардын ата -энелерге, карыларды сыйлоо жана 

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;  

 үй-бүлөлүк баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу, гендердик, үй -бүлөлүк ролдорун, жана 

аларга карата сый мамилени  калыптандыруу;  

 кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык 

салттары менен тааныштыруу.  

ПӨК балдардын  адеп -ахлактык өнүктүрүү Кыргыз 

Республикасынын жаранынын адеп -ахлактык жактан 
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калыптандыруусунун маанилүү аспектилеринин бири бо луп  

тарбиялык багыттар    менен тыгыз байланышта.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы милдеттерин 

улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу 

өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле ПӨК  окуучулардын жана алардын 

ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске 

алуу менен конкреттештире  алат.  

 

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке 

ашыруу,   биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

 адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

 үй  бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

 эмгекти сүйүүгө, окууга, жана жашоого чыгармачылык 

мамиле  кылууга тарбиялоо;  

 табиятка,  айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

(Эстетикалык билим берүү).  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  тигил  

же бул тарапка артыкчылык берип, багыттарды ар түрдүү 
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ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.  

Психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген балдарды адеп -ахлактык 

жактан өнүктүрүү программасы  төмөнкү процесстер аркылуу ишке 

ашырылат:  

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин 

Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен ок уп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп-ахлактык өнүгүү - инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу, салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,  бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу 

үчүн  ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  рухий жана 

адеп-ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: 

сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы 

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун 

усулдары менен;  чоӊдор  жана балдар ортосундагы  байланыш жана 

кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин 

уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  
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белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн 

арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал 

болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн бардык коомдук катышуучулардын - тарбиянын  

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй -

бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар 

кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү,  маданият жана 

спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  

  ар  бир психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген баланын алган 

билимин, жүрүм-турум ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш 

жүзүндө колдонууга жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун 

уюштуруу;  

  тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды 

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы 

ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн 

түзүү.  

Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы төмөнкү 

сыпаттаманы камтууга тийиш:  

адептик тарбиялоо  ишин уюштуруу формаларын, максаттарын 

жана милдеттерин, тарбиянын  күтүлгөн жыйынтыктардын  

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, ПӨК балдардын жүрүм -турум 

үлгүлөрүн.  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн  иштелип чыккан ПӨК окуучулар үчүн  БЖБ БЫББПтын 

негизинде психикалык  өнүгүүсү кечеӊдеген балдардын билим алуу 
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муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

 

3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопс уз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы 

башталгыч  билим берүү  стандартына ылайык  экологиялык 

маданият, сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу 

программасы –  ПӨК балдардын  акыл -эс жана эмоционалдык 

өнүгүүсүнө  көмөк көрсөтүүчү баалуу компоненттеринин бири 

катары физикалык жана психологиялык ден соолугун сактоого жана 

жайылтууга камсыз кылуучу  үчүн жүрүм - турум ченемдерин,  

инсандык багыттарын, билимдерин калыптандыруучу программа.  

Экологиялык маданияттын калыптандыруу программасы билим 

берүү системасы-иш-аракеттери жана маданий -тарыхый мамилелер, 

аймактагы этникалык, коомдук -экономикалык, табигый жана 

аймактык жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, үй -бүлөлөр 

сурамдардын жана башка предметтерди неги зинде иштелип чыккан 

жана милдеттерди, пландаштырылган натыйжаларга шарттарын 

тактоого багытталат жана аны ишке ашыруу, үй -бүлө, кошумча 

билим берүү мекемелеринин жана башка коомдук уюмдар менен өз 

ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болот.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы, БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн 

инсандык жыйынтыктарына жеке өнүгүү боюнча талаптарына 

жетишүүгө салым кошууга милдеттүү:  
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  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана  диндердин ар түрдүүлүгү жөнүндөгү 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Программа ПӨК окуучулардын мотивациясын өнүктүрүүгө 

жана дени сак жана экологиялык таза жашоо даярдыгын, 

жаратылышты рухий өнүгүү,  маалыматтын, сулуулуктун, ден 

соолуктун, материалдык жыргалчылыктын булагы катары баал оону 

калыптандырууга багытталган.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы башталгыч билим берүү баскычында 

окуучулардын ден соолугуна олуттуу таасирин тийгизчү себептерди 

эске алуу менен түзүлөт:  

  жагымсыз коомдук, экономикалык жана экологиялык шарттар;  

  билим берүү уюмундагы окуучулардын ден соолугун 

начарлатуу  коркунучуна  алып келүүчү факторлор;  

  ар кандай таасирлерге сезгичтиги менен бирге  аларга жооптун 

жайлыгы, таасир менен жыйынтыктын,  ден соолуктагы 

баштапкы жана олуттуу  өзгөрүүлөрдүн ортосундагы  

убакытын ажырымына алып келүүчү шарттар;  

  башталгыч  мектеп курагында  калыптанган жүрүм -турум 

эрежелери, адаттар;  

  окуучулардын "оору"  тажрыйбасынын жоктугуна 

байланыштуу жана ооруну негизинен эркиндиктин чектелиши  
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катары кабыл алгандыгына байланыштуу, (өнөкөт оорулар 

менен ооруган окуучулардын башкалары)  кенже мектеп 

жашындагы окуучулардын ден соолугуна карата  мамилесинин 

өзгөчөлүктөрү;  

  алардын өзүлөрүнүн ден соолугуна мамилеси саламаттыгына 

кесепет тийгизерин алдын ала албашы.  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:   

 экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн 

мисалында;  

 балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону 

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу) 

уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим 

берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо 

мүнөзү;  

 жаратылышка  таанып билүү кызыкчылыгы менен   жана 

аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  
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 ПӨК балдардын жаш курак, психикалык өзгөчөлүктөрүн, 

дене тарбия жана спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке алуу 

менен, оптималдуу кыймыл тартиптерин колдонуу;  

 күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  

 окуучулардын  тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин 

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;  

 окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден 

соолугуна байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,  жеке 

гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  даярдыгын  

өнүктүрүү;  

 айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана 

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм -  көндүмдөрүн 

калыптандыруу.  

ПӨК окуучулардын экологиялык маданиятын, сергек жана 

коопсуз жашоосун калыптандыруу программасы  төмөнкү   

багыттар боюнча ишке ашырылат:  

1. ПӨК окуучулардын  ден соолугун сатоого   зарыл болгон 

шарттарды ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунун саламаттык 

сактоо ички түзүмдөрүн  түзүү.  

2. ПӨК окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо 

маданиятын калыптандыруу үчүн коопсуз,  саламат жашоо 

программасынын материалын колдонуу менен алардын денелик, 

адеп-ахлактык жана руханий ден соолугун бекемдөө, эс алууну 

камсыз кылууга байланышкан маселелерди талкуулоо.  
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3. Кыймыл режиминде сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организмдин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган дене 

тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу, ПӨК 

окуучулардын ден соолугун бекемдөө жана чыӊ ден соолугун 

сактоо үчүн иш-чаралардын ар кандай түрлөрүн  (дене тарбия 

сабактары, секциялар, сабактардагы кыймыл тыныгуулар,   ден 

соолук күндөрү,    конкурстар, сынактар, спорттук таймашт ар, 

ж.б.).  

4.  туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө 

басуулар адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу 

экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз 

карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык 

сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;   курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу 

(мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү кор гоо 

боюнча иш-чаралардын учурунда ж.б.);  табият менен тажрыйбаны 

өркүндөтүүнү камсыз кылуучу ата -энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү) 

менен билим берүү уюмунун окутуучуларынын курчап турган 

чөйрөнү коргоо боюнча биргелешкен иш -чаралары;   

4. Ата-энелер менен (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) алардын 

билимин жогорулатууга багытталган окуучулардын  ден соолугун  

коргоо жана бекемдөө суроолору боюнча  агартуу иштери  ата -

баяндамалар  түрүндө,  ата -энелер менен окуучулардын ден 

соолугун чыӊдоочу эс алуу иш -чаралары жана спорттук 
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мелдештерди өткөрүү үчүн биргелешип иштөө, саногенетикалык 

мониторинг өткөн  жана ден  соолуктун ар кандай   параметрлерин 

коррекциялоо боюнча сунуштарды   алган ПӨК окуучулар менен 

бирге саламаттык күндөлүктөрүн толтуруу;  

ПӨК окуучулардын экологиялык мадания тты, сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруунун эӊ натыйжалуу жолу алардын 

өзгөчө билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен  чоӊ кишилер 

тарабынан башкарылган жана уюштурулган практикалык иши, ал:   

сергек жашоо негиздерин алардын алган билимин иш жүзүнд ө  

иштеп чыгуу; жаратылыш чөйрөсү менен өз ара аракеттенүү 

муктаждыктарын өнүктүрүү үчүн; күн тартибинде адамдын жашоо 

ишмердүүлүгүнүн ролун түшүнүү, кыймыл аракетинин 

активдүүлүгү, туура тамактануу, жеке гигиена эрежелерин сактоого 

жол түзөт.  

Программа негизги максаттарды жана милдеттерди, күтүлүп 

жаткан натыйжаларды, ишинин негизги багыттарын, уюштуруу 

түрлөрүнүн тизмесин камтышы керек.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  жалпы билим берүүчү мектеп үчүн 

иштелип чыккан ПӨК окуучулар үчүн  БЖБ БЫББПтын негизинде 

психикалык  өнүгүүсү кечеӊдеген балдардын билим алуу 

муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн  

3.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык иштин  программасы Мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулардын Мамлекеттик жалпы башталгыч  билим берүү  

стандартына ылайык  ПӨК балдардын  акыл -эс жана эмоционалдык 
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өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык жагынан кемчиликтерин 

коррекциялоого, социалдык ылайыкташуусуна к өмөк  көрсөтүүчү 

бирдиктүү жардам системасын түзүү, БЖББ БЫББПын 

өздөштүрүүгө багытталган.  

Коррекциялык иштин  программасы камсыз кылуусу керек:  

 ПӨК  окуучулардын жеке жана (же) психикалык өнүгүүнүн 

жетишсиздигинен улам пайда болгон атайын билим берүү 

муктаждыктарын аныктоо; ПӨК балдардын    атайын билим 

берүү керектөөлөрүн ишке ашыруу үчүн тийиштүү 

шарттарды түзүү;  

 атайын билим берүү муктаждыктарын  жана жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ПӨК  окуучулар менен   

өз-өзүнчө-багытталган психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоону (ПМПКнын  сунуштарына ылайык) 

жүзөгө ашыруу;  

 ПӨК  окуучулардын психикалык жана жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн жеке жана психофизиологиялык 

өнүгүүсүнүн  типологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен   

жекече билим берүү пландарын  иштеп чыгуу жана жүзөгө 

ашыруу,  жекече жана топтук түзөтүүчү сабактарды 

уюштуруу;  

 ПӨК  окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүүсүнө жана 

билим берүү уюмуна интеграциялоого көмөк көрсөтүү;  

  ПӨК  окуучулардын баарлашуу мүмкүнчүлүктөрүн, 

коомдук жана жеке жөндөмдүүлүктөрүн, тиешелүү окуу 

жүрүм-турумун, улуу муун жана классташтары  менен өз 

ара аракеттенүү, дүйнө жөнүндө т жана алардын өз 
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жөндөмдүүлүктөрү түшүнүктөрүн өнүктүрүү  

мүмкүнчүлүктөрү;  

  ПӨК  окуучуларды тарбиялоо жана окутуу менен 

байланышкан медициналык,  коомдук, укуктук жана 

башка маселелер боюнча ата -  энелерге (мыйзамдуу 

өкүлдөргө)   усулдук жардамды.  

Коррекциялык иштин  программасынын максаты  билим берүү 

жараянында жеке жана мамиле негизинде ПӨК  окуучулардын 

атайын билим берүү муктаждыктарын эске алып бирдиктүү 

психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо 

системасын өнүктүрүү   болуп саналат.  

Программанын милдеттери:  

-  ПӨК  окуучулардын атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

-  ПӨК  окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү  жана 

билим берүү жараянына интеграциялоо боюнча   мүмкүнчүлүктөрүн 

жогорулатуу;  

-  билим берүү -тарбия процессинде  адаптация 

кыйынчылыктары менен окуучуларды  эрте аныктоо;  

-    татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

таасирдин негизинде анализатордук, аналитикалы к-синтетикалык, 

ишмердүүлүктү  жөнгө салуучу шарттарды түзүү жана ишке 

ашыруу педагогикалык, психологиялык жана медициналык 

коррекциялоо каражаттарынын комплексинин негизинде;  
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-  ПӨК  окуучулардын ата -энелерине (мыйзамдуу өкүлдөрүнө)   

медициналык, коомдук, психологиялык, укуктук жана башка 

маселелер боюнча эксперттик жана усулдук жардамды көрсөтүү.  

Коррекциялык иштин  программасы камтышы керек:  

окуучулардын белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын 

канаттандырууну жана БЖББ БЫББПын өздөштүрүүнү камсыз 

кылуучу түзөтүүчү сабактардын тизмесин, мазмунун, жана ишке 

ашыруу планын;  

ПӨК  окуучуларды окуу жараянынын шартында комплекстүү 

психологиялык, педагогикалык колдоо системасынын:  

  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн 

окуучулардын психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык текшерүүнү; ПӨК  окуучулардын 

өнүгүү  динамикасын БЖББ БЫББПын өздөштүрүүдө 

ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн;  

  коррекциялык иштердин  түзөтүүсүн;  

  сабактарда, сабактан тышкаркы жана мектептен  

тышкары иш- чаралардын  биримдигинде камсыз 

кылынуучу, үй -бүлөлүк жана башка коомдук 

институттардын коомдук -психологиялык-

педагогикалык колдоо, коррекциялык педагогика 

жана психология жаатындагы, саламаттык сактоо 

уюмдарынын жана башка уюмдардын адистеринин, 

мугалимдердин жана эксперттердин түзөтүүчү иш-

аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 

кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин 

негизги күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.  
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Коррекциялык (түзөтүүчү) иш ПӨК  окуучулардын дене өсүшү 

жана психикалык жагынан кемчиликтерди жоюу  же/жана   

басаӊдатуу максатында  багытталган психологиялык -педагогикалык 

жана медициналык иш-чаралардын системасы болуп саналат.  

Коррекциялык (түзөтүүчү) иштин принциптери:  

 окуучунун кызыкчылыктарынын артыкчылыгы принциби - 

уюмдун кызматкерлерин ар бир окуучунун ж екече окуу 

муктаждыктарын эске алуу менен анын өнүгүүсүнө жардам берүүгө 

чакыруусун  аныктайт.  

 системалуулук  принциби –  түзөтүүчү-тарбиялык окутуу 

ишинин бардык элементтеринин биримдигин камсыз кылат: 

максаттары жана милдеттеринин, багыттары жана мазмунун ун, 

түрлөрүн, ыкмаларын жана уюштуруу техникаларынын, 

катышуучулардын өз ара иш - аракетин.  

 үзгүлтүксүздүк  принциби, ПӨК окуучуларды окутуунун 

бардык убагында инсандык өзгөртүүлөрүн эске алуу менен 

коррекциялык (түзөтүүчү) ишти жүзөгө ашырууну камсыз кылат.  

 өзгөргүчтүк  принциби, окуучулардын белгилүү бир билим 

берүү муктаждыктарына жана психикалык жана дене -боюнун 

жетилиш  мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен,  түзөтүүчү иштин 

вариативдүү программаларын түзүүнү болжолдойт.  

 Коррекциялык (түзөтүүчү) иштин   таасир ин   методдору, 

ыкмалары жана түзөтүү жумуштарынын ыкмаларын түрдүү 

колдонуу аркылуу психикалык жана физикалык өнүгүү, 

окуучулардын атайын керектөөлөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн эске 

алуу менен,   ар түрдүү тармактардагы адистердин 

квалификациялуу жардам менен камсыз кылуу аркылуу ар тараптуу 

изилдөөнү талап кылат  



1729 
 

 Психологиялык -педагогикалык жана медициналык 

каражаттардын биримдигинин принциби, түзөтүүчү -тарбиялоо 

окутуу милдеттерин комплекстүү чечүү ишине психо -

педагогикалык жана медициналык бөлүмдүн адистери нин өз ара 

аракетенүүсүн камсыз кылат  

 Үй-бүлө  менен кызматташуу принциби балдарды 

өнүктүрүү  жана коомго анын бириктирүү жараянынын ийгилигине 

олуттуу таасирин тийгизүүчү, түзөтүүчү иштин маанилүү мүчөсү 

катары   үй -бүлөнү  таанууга негизделген.  

Окутуу -билим берүү процессинин  жүрүшүндө  

ПӨК  окуучулар менен коррекциялык ишти жүзөгө ашыруу  

Иш 

чара-

лар         

 

  

түрлөрү  

билим берүү 

процессинин 

мазмуну  жана 

уюштуруу  

атайын 

уюштурулган жеке 

жана топтук 

сабактан 

тышкаркы иш-

чаралардын  

алкагында  

окуучуларды 

коштоо 

алкагында  

1.  жеке жана 

багытталган 

мамилелер,  

Психокоррекция 

сабактары  

психологиялык 

коштоо   

2.  ар түрдүү 

ыкмалар  

Логопедия сабактары  Социалдык 

коштоо  

3.  окутуунун 

ыргагын  бир 

нече төмөндөтүү  

ритмика сабактары  Педагогикалык 

коштоо  
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4.  окутуудагы 

активдүүлүк 

жана аӊ 

сезимдүүлүк  

  

5.  окутуу ишинин 

маалыматтык   

түзүмүн 

жөнөкөйлөтүү, 

мазмунунун 

кайталанышы  

  

 

 

Түзөтүү  ишинин негизги багыттары болуп төмөндөгүлөр 

саналат:  

  Окутуунун негизги мазмунун өздөштүрүүгө түзөтүү 

көмөк көрсөтүү;  

  Эмоционалдык-инсандык чөйрөнү өнүктүрүү жана анын 

кемчиликтерин түзөтүү; таанып билүү ишмердүүлүгүн 

өнүктүрүү жана жогорку психикалык функцияларды  

максаттуу калыптандыруу;  

  Ишмердүүлүктү  жана жүрүм -турумду  ыктыярдуу жөнгө 

салууну  калыптандыруу;  

  Оозеки  жана жазуу кебинин бузулууларын коррекциялоо;  

  Окууга, жалпысынан мектеп кырдаалдарына карата терс 

мамилени алдын алуу үчүн баланын ар кандай 

ишмердүүлүгүнүн   ийгилигин камсыз кылуу, мектепте 

окууга  мотивацияны жогорулатуу  
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Жалпы  башталгыч билим берүү баскычындагы түзөтүүчү 

иштин программасы анын негизги мазмунун чагылдыруучу, өз ара 

багыттарды камтыйт:  

1. Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун 

өздөштүрүү   үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында, ПӨК 

окуучулардын өнүгүү жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүн  

аныктоону камсыз кылат.  

Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:  

1) окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыктарын аныктоо 

үчүн  психологиялык -педагогикалык жана медициналык текшерүү:  

-  таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү 

мазмунун өздөштүрүүдөгү өзгөчө кыйынчылыктарын, жана  

потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;  

-  окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана 

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;  

-  окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө  

шарттарын аныктоо;  

2)  окуучулардын өнүгүү  динамикасын,  ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүүдө алардын ийгиликтерин мониторинг жүргүзүү;  

3)  изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу 

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү иштеп чыгуу.  

2 .   Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш   окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.   



1732 
 

Коррекциялык-өнүктүрүүчү  иш  өзүнө камтыйт:  

-  окуучунун жекече психологиялык жактан коштоо 

программасын  (мугалимдер менен) даярдоо;  

-  класстагы бардык окуучулар үчүн жайлуу психологиялык 

чөйрө  түзүү;  

-  окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багытталган сабактан 

тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;  

-  ПӨК окуучуларды  оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана 

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө билим алуу 

муктаждыктарын эске алуу менен иштеп чыгуу (усулдарды, 

ыкмаларды жана  окутуу методдорун);  

-окуучулардын  өнүгүү  бузууларын жоюу үчүн зарыл болгон 

жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды жүргүзүү;  

-инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү, 

жүрүм-турумун тууралоо;  

-окуучуларды жашоо оор шарттарында, психикалык терс 

травма алуусунда  социалдык коштоо.  

3. Кеӊеш иши  ПӨК окуучуларды ЖББ БЫББПты өздөштүрүүдө 

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун, тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды   

ишке ашырууну  камсыз кылат   

Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:   
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-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм -

турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн 

тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш 

берүү;  

-  жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүм күн 

болгон жардамды берүү жана  конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.  

4.  Маалыматтык-агартуучу иш  ПӨК окуучуларды  окутуу 

жана тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин 

жана курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:   

-мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай 

категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн 

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  

-  маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;  

-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу 

үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  

-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;  

Коррекциялык иштин программасы ПӨК окуучуларды   атайын 

колдоону жекечелетүүнү карашы мүмкүн.  
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Эгер ПӨК окуучулардын ЖББ БЫББПты өздөштүрүүдө 

кыйынчылыктар пайда болсо, анда психологиялык-педагогикалык 

коштоону жүргүзгөн мугалимдер токтоосуз түзөтүү жумуштарынын 

программасына тиешелүү багыттарын түзүмүн толуктоо керек.  

ПӨК окуучуларды окутууда, мугалимдер жана окуучулар 

менен өз ара аракеттенүүсүндө олуттуу туруктуу 

кыйынчылыктардын  өсүшү  байкалса, окуучу   андан ары окутуу 

үчүн сунуштарды иштеп чыгуу үчүн комплекстүү психологиялык, 

педагогикалык изилдөөгө жиберилет.  

ПӨК окуучуларды психологиялык -педагогикалык коштоону 

төмөнкү адистер ишке ашырат: мугалим -дефектолог,  логопед,  

атайын психолог  же тиешелүү   профилдик даярдоону  өткөн 

педагог-психолог,    социалдык  педагог,  кошумча билим берүү 

боюнча педагог.   

Уюмдун штатында бир адистин болушу максаттуу. Зарыл 

болгон учурда, коррекциялык иштин программасын башка уюмда 

иштеген (психологиялык жана педагогикалык коррекциялоо жана 

реабилитация борбору, ПМПК ж.б.) адис ишке ашыра алат.  

Түзөтүүчү иштин программасын ишке ашыруунун негизги 

механизмдери болуп  уюмдун адистеринин  оптималдуу түзүлгөн 

аракеттенишүү,  билим берүү жараянына ар тараптуу, системалуу 

түрдө колдоо көрсөтүү, социалдык өнөктөштүк, уюмдун тышкы 

ресурстар менен кесиптик катышуусун (коомдун башка 

институттары менен уюмдар) болжолдойт.  

 Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү  камсыз кылат: ПӨК 

окуучулардын    психофизикалык өнүгүүсүн   көп кырдуу талдоо; 

диагноздоо үчүн комплекстүү мамиле кылуу, психикалык 
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өнүгүшүнүн  деӊгээлин эске алуу менен  маселелерин аныктоо жана 

чечүү,   окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп 

чыгуу.  

Социалдык  өнөктөштүк камтыйт:  

 окутуу, өнүктүрүү, коомго кошулуу, саламаттыкты 

сактоо, окутуунун   улануучулугу боюнча суроолорду 

чечүүдө, билим берүү уюмдары жана башка органдар 

менен кызматташуу;  

 массалык мааалымат каражаттары менен кызматташуу;  

 ата-энелер коомчулугу менен кызматташуу.  

Түзөтүү   иштеринин программасы төмөнкүлөрдү камтышы 

керек:  

 түзөтүү  иштеринин максатын, милдеттерин;  

 түзөтүү курстарынын программасын;   

 окуучулардын комплекстүү психологиялык, медициналык 

жана педагогикалык изилдөө системасын, негизги 

багыттарды (диагностикалык, түзөтүү жана өнүгүү, кеӊеш 

берүү ишин, маалыматтык жана агартуу);  

 ПӨК окуучуларга билим жана тарбия берүүнүн өзгөчө 

шарттарынын   сүрөттөлүшүн;  

 түзөтүү иштеринин программасынын күтүлүүчү 

жыйынтыктарын;  

 программаны ишке ашыруунун механизмдерин.  

 

3.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   ПӨК 

окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын 
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сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз 

кылат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  ПӨК окуучулардын ЖББ 

БЫББПты өздөштүрүүсүндө  күтүлгөн натыйжаларга жетишүүгө 

багытталган сабактан тышкары  иш -чаралардын алкагында   билим 

берүүнүн башка түрлөрүн жүзөгө ашырууну түшүнүшөт. Сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан башка тарбиялоо жана коомг о 

кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү ишмердүүлүктүн түрлөрүн   

бириктирет  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты ПӨК окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 

жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча шарттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк төмөнкү көрсөткүчтөрдү  

ишке ашыруу шарттарын камсыз кылууга багытталган:  

  ПӨК окуучулардын жашоонун ар түрдүү аспектилерине 

жеке кызыкчылык пайда кылуучу чыгармачылыгын, 

жайлуу өнүктүрүүчү чөйрөдө өз алдынча ишке 

ашыруусун; айлана -чөйрөгө карата оң мамилесин;  

  балдардын коомунда баарлашуу процессинде жана 

биргелешкен иш-аракеттердин жүрүшүндө, курдаштары 

жана окутуучулар менен жигердүү өз ара 

аракеттенүүсүндө окуучуну  коомдук калыптандырууну.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  
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коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен саб актан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  психикалык өнүгүүсү  

кечеӊдеген окуучулардын жана алардын кадимки   өнүгүп келе 

жаткан курбуларынын   жөндөмдүүлүктөрүн жана 

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  негизги максаты 

окуучуларга коомдо жашоо үчүн зарыл болгон коомдук тажрыйбага   

жетүү жана коомдо кабыл алынган баалуулуктарды пайда болушу 

үчүн шарттарды түзүү болуп саналат, психикалык өнүгүүсү  

кечеӊдеген ар бир окуучуну толук өнүктүрүү жана коомго кошуу 

үчүн шарттарды түзүү, алардын бош убактысында коомдук жана 

интеллектуалдык кызыкчылыктарын өнүктүрүү үчүн тарбиялоо 

шарттарын түзүү.  

Негизги милдеттер:  

  психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген   окуучулардын алардын 

жаш курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүнө негизделген 

психофизикалык, интеллектуалдык жана инсандык өнүгүүнүн 

бардык компоненттеринин коррекциялоо;  

  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык 

жана өз алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  

  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, 

ишмердүүлүктүн   ар кандай түрлөрүндө   окуучулардын 

кызыкчылыктарын өнүктүрүү;  

   адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, 

пайдубалын айланага жана өзүнө туура баа берүү, эстетикалык 

муктаждыктарын, баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;  
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  эмгекти сүйүүнү, кыйынчылыктарды жеӊе билүнү,   

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту, максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  

  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, 

коомдук иш тажрыйбасын кеӊейтүү,  

  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамилесин 

калыптандыруу;  

  адамдар менен коомдук байланыш түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,  окучуунун үй -бүлө, билим 

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  

  мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин  бекемдөө;  

  Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, 

башка адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, 

адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу  формалары: жеке 

жана топтук сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  

таймаштар,  конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап, уюштуруу формаларын  аныктап алууга 

укуктуу.  
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Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүү процессин колдогон   милдеттүү бөлүгү болуп түзөтүү - 

өнүктүрүүчү  аймак болуп саналат.  Түзөтүү - өнүктүрүүчү   

аймактын мазмуну коррекциялык - өнүктүрүүчү сабактар (логопедия 

жана психокоррекция) жана ритмика менен берилген  

 Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы 

билим берүү  стандартынын талаптарына ылайык   сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүккө  берилүүчү   (түзөтүү - өнүктүрүү 

аймагына берилген саатты  эске алуу менен), 5  окуу жылдын 

ичинде,   1680 сааттан кем эмес убакытты түзүшү  зарыл.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,  мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат. 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-чараларды 

улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс алуусун 

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык 

лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана 

кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин   

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасын райондун 

этникалык, социалдык –экономикалык жана башка өзгөчөлүктөрүн, 

үй- бүлөөнүн жана билим берүү процессинин башка 
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субъектилеринин каалоолорун эске алуу менен системалуу -  

ишмердүүлүк  жана маданий- тарыхый мамиленин негизинде  Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана бекитилет.  

 

4.3. Уюштуруу бөлүгү  

4.3.1. Окуу  планы  

Психикалык  өнүгүүсү кечеӊдеген балдар үчүн БЖБ 

БЫББПтын ишке ашырган Кыргыз Республикасынын Уюмдарынын 

окуу планы (вариант  7.2)  (мындан ары –  окуу планы), жалпы 

жүктүн көлөмүн, окуучулардын аудиториялык   жүгүнүн көлөмүн,  

бекитет, милдеттүү окуу аймактарынын курамын жана түзүмүн 

бекитет, класстар жана окуу предметтери боюнча өздөштүрүүгө 

берилген  окуу убакытын бөлүштүрөт.  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык 

көзөмөл тарабынан белгиленген билим берүү жараянынын 

режимине гигиеналык талаптарды аткарууга, мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу талаптарын 

күчүнө киришин камсыз кылууга  тийиш.  
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 Окуу планында алты предметтик чөйрө жана түзөтүү -

өнүктүрүүчү чөйрө көрсөтүлгөн. Ар бир аймак камтылган окуу 

сабактардын мазмуну, ПӨК окуучулардын белгилүү бир 

муктаждыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, 

дүйнөнүн ар тараптуу толук кабыл алууну камсыз кылат.   Түзөтүү -

өнүктүрүүчү  аймак окуу планына окуучулардын психофизикалык 

өнүгүүсүнүн кемчиликтерин коррекциялоо максатында 

киргизилген.  

Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана 

билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн 

бир бөлүгү.  

Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик 

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө  берилген окуу убакытын   

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке 

ашырган бардык мамлекеттик -аккредиттелген билим берүү 

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.  

 Окуу планынын милдеттүү бөлүгү психикалык өнүгүүсү  

кечеӊдеген  окуучуларга заманбап билим берүүнүн маанилүү 

максаттарга жетишүүнү камсыз кылуучу билим берүүнүн 

мазмунун чагылдырат:  

  коомдук компетенттүүлүгүн калыптандыруу, окуучунун 

коомдук мамилелерди өздөштүрүүсүн  жана окуучунун 

коомдук өнүгүүсүн, ошондой эле анын   коомдук чөйрөгө 

кошулуусун камсыз кылуу;  

    жалпы билим берүүнүн андан кийинки баскычтарын  

улантууга даяр;  
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   жалпы маданий, улуттук жана этно -маданий 

баалуулуктарга үйрөтүү, окуучулардын адеп -ахлактык 

өнүгүүсүнүн негиздерин калыптандыруу;  

  өзгөчө  кырдаалдарда негизги эрежелерди илгерилетүү,  

сергек жашоону калыптандыруу;  

  окуучунун инсандыгын анын  жеке касиет -сапаттарына 

байланыштуу өнүктүрүү  

Уюм  билим берүү процессин ишке ашырууда, ар бир пр едмет  

боюнча иш-чаралардын түрлөрүн тандоодо (предметтик -

практикалык иш-чаралардын, экскурсиялар жана башкалар өз 

алдынчалуулукка укуктуу.  

 Окуу планынын билим берүү мамилелеринин катышуучулары 

тарабынан түзүлгөн бир бөлүгү   ар бир окуучунун     жеке би лим 

берүү өзгөчө (атайын)  муктаждыктарын  жана жекече 

муктаждыктарын    ишке ашырууну камсыз кылат.  

Жалпысынан, билим берүү жараянынын катышуучулары  

тарабынан түзүлгөн окуу планынын бөлүгү жана милдеттүү 

бөлүгүндөгү  окууга арналган сааттардын саны санит ардык-

гигиеналык талаптарга ылайык жол берилген жумалык жүктөн  

ашпайт.  

Окуу планынын  милдеттүү компоненти болуп сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүк эсептелет. Мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулардын Мамлекеттик жалпы башталгыч  билим берүү  

стандартына ылайык  сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды 

өнүктүрүү багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту 

чыӊдоочу, адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу  формалары   билим 
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берүү уюмундагы билим берүү процессин уюшт уруунун ажырагыс 

бөлүгү болуп саналат.  

Билим берүү уюму   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн 

артыкчылык багыттарын өзү  аныктап алууга укуктуу.  

Стандарттын талаптарына  ылайык сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктүн  милдеттүү бөлүгү болуп түзөтүү - өнүктүрүүчү  

аймак болуп саналат.  Түзөтүү - өнүктүрүүчү   аймактын мазмуну 

коррекциялык- өнүктүрүүчү сабактар (логопедия жана 

психокоррекция) жана ритмика менен берилген жана заманбап 

жашоо шарттарында инсандык ылайыкташуу көндүмдөрүн 

калыптандырууга жана өнүгүү кемчиликтерин коррекциялоого 

багытталган.  

Жеке жана топтук сабактар үчүн түзөтүүчү - өнүктүрүүчү   

курстарды,  алардын салыштырмалуу салмагынын тандоо, алардын 

мазмуну ПМПКнын сунуштарынын жана жеке  калыбына келтирүү 

программасынын негизинде   психикалык өнүгүүсү  кечеӊдеген 

окуучулардын өзгөчөлүктөрүнүн негизинде уюм тарабынан өз 

алдынча коюлушу мүмкүн.  

Түзөтүү жана билим берүү сабактары   жекече жана топ менен 

жүргүзүлүшү мүмкүн.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу бул процессти 

ишке ашырууда Уюмдун баардык педагогикалык кызматкерлери 

(мугалим-дефектолог, узартылган күн топторунун  мугалимдери,  

мугалим-логопеддер,  атайын психолог, педагог -психологдор,    

социалдык  педагогдор,  кошумча билим берүү боюнча педагогдор) 

жана медициналык кызматкерлер  катышат деп  болжолдойт   
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Окуучулардын максималдуу жумалык жүгүн аныктоодо убакыт 

сабактан тышкаркы иш -чаралар каралган эмес, бирок, БЖБ 

БЫББПты  ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн каражат көлөмүн 

аныктоодо эсепке алынат  

Сабактан тышкаркы иш -чараларын өткөрүү үчүн саат 

бөлүштүрүү төмөнкүдөй, жумалык жүк - 10 саат, анын ичинен 7 

саат коррекциялык сабактарды жүргүзүү үчүн берилет.  

БЖБ БЫББПтын ишке ашыруу  алкагында сабактык жана 

сабактан тышкаркы иштин кезектешүүсүн Уюм  аныктайт.  

Психикалык өнүгүүсү  кечеӊдеген окуучулар үчүн Б ЖБ 

БЫББП    бир же бир нече пландарын камтышы мүмкүн. Өзгөчөлүү 

муктаждыктарынан улам психикалык өнүгүүсү  кечеӊдеген   

окуучулар кээ бир сабактарды өздөштүрүүдө кыйынчылыктарга 

дуушар болушат, алардын ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрү) 

катышуусу менен алардын дареметин өнүктүрүү үчүн жеке пландар 

иштелип чыгышы мүмкүн,   анын ичинде жекече билим берүү 

программалары  түзүлөт (курстардын,  сабактардын мазмуну, 

модулдар, билим берүү формалары).  

Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы 

мыйзамдарына ылайык Окуу планы  Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик же расмий тилдерде окуу мүмкүнчүлүгү каралган, 

ошондой эле аларды изилдөө мүмкүнчүлүгүн керектүү учурларда 

камсыз кылат, жана изилдөөгө бөлүнгөн  сааттардын санын окутуу 

класстары (жыл) боюнча коёт.    

Психикалык өнүгүүсү  кечеӊдеген   окуучуларга жалпы билим 

берүүнүн биринчи баскычы боюнча окуу планынын 2 варианты 

көрсөтүлгөн:  
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  1 –вариант -   окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн билим берүү 

уюмдары үчүн;  

  2 -  вариант- окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн билим 

берүү уюмдары үчүн;  

Психикалык  өнүгүүсү  кечеӊдеген   окуучулардын  БЖБ 

БЫББПты (вариант 7.2)  өздөштүрүү 5 жылды түзөт, милдеттүү  

түрдө бир кошумча класс киргизүү менен. бардык жылдар бою 

окутуунун жумалык окуу мөөнөтү - 5-күн. Беш күндүк окуу жумасы 

окуучулардын ден соолугун сактоо жана чыӊдоо максатында 

түзүлгөн. Окутуу бир сменада жүргүзүлөт.  

Базистик окуу планында билим берүүнүн ар бир деӊгээлине сааттар 

бөлүштүрүлөт. Ар бир аптанын жүгү жана окуу жүгүнүн чеги 

мамлекеттик стандарт  менен аныкталат:  

 

Класстар  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

апталык окуу жүгү    20 22 24 25 26 29 30 30 32 29 30 

окуу жүгүнүн чеги  20 23 25 26 28 31 33 34 35 32 33 

 

Жалпы билим берүүчү окуу жайларынын бардык түрлөрүндө 

жана менчиктик формаларында окуу сабактары   жылдын 1 -

сентябрынан башталып 25 -майда аяктайт. Эс алуу күндөрүн эсепке 

албаганда окуу жылынын узактыгы: 1 –  класстарда 33 апта,  2 -4-

класстарда - 34 апта, 5 -11- класстарда сынак мөөнөтүн эске алуу 

менен 34- 36 аптага чейин.   1-класстын окуучулары үчүн бир сабак 

40 мүнөт, жана 2-11 класстар үчүн - 45 мүнөт.  
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Каникулдардын  узактыгы:  

• күзгү каникулдар - 8 күн –   

• кышкы каникулдар - 12 күн  

• жазгы каникулдар - 10 күн   

3-чейрек ичинде биринчи класстарынын окуучулары үчүн 

райондук /  шаардык билим берүү бөлүмү менен макулдашуу боюнча 

кошумча каникулдар  берилет.  

  "Кыргыз тили" жана "Орус тили" предметтери 1 -11-класстарда 

окутулат.  Окутуу   жүктөмүнүн сааттарынын саны   билим берүү 

уюмунун окутуу тилине көз каранды жана ПӨК окуучулардын 

психикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен  "Тил" аймагынын 

чегинде жөнгө салынышы мүмкүн.  

"Тил" аймагынын  жаатында "Чет тили"  окуу предмети 

киргизилген.  ПӨК окуучулардын  заманбап жашоодо жана көп 

маданияттуу дүйнөдө чет тилдердин ролу жана мааниси жөнүндө 

баштапкы элестөөлөрү  калыптанат.  

ПӨК окуучулардын чет тилин өздөштүрүү  дүйнөнү жана 

башка маданияттарды таанууда  бир жаңы курал катары, эл аралык 

байланыш каражаты катары чет тилди колдонуу боюнча баштапкы 

тажрыйбага ээ болушат жана чет тилди өздөштүрүүнүн жеке 

маанисин   билишет.   "Чет тили"  предметин окутуу   үчүнчү 

класстан башталып, жумасына  1 саат берилет.  "Чет тили" 

сабактарын өткөрүүдө  класс эки топко бөлүнөт.  

Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары   топтук жана жекече 

түзөтүү сабактар (логопедия жана психококоррекция) менен 
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берилген, жана психикалык  өнүгүүсү  ке чеӊдеген   окуучулардын  

акыл-эс жана физикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерин 

коррекциялоого багытталган. Мындан  тышкары түзөтүү -өнүктүрүү 

аймагынын сааттары   ритмика сабактарына дагы бөлүнүп,   

кыймыл чөйрөсүнүн кемчиликтерин   түзөтүүгө,  мейкиндик 

түшүнүктөрүн өнүктүрүүгө  багытталган.   Сааттардын  саны жума 

ичинде 1 окуучуга көрсөтүлгөн. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу   

күндүн ичинде  жана сабактан тышкары убакытта  өткөрүлөт. 

Жекече түзөтүү  сабактар үчүн 25 мүнөткө чейин, топтук сабактар 

үчүн 40 мүнөт чектелет.  

5 окуу жылы үчүн окуу саатардын  саны   3732 сааттан 

ашпашы керек.   

Жалпы башталгыч билим берүү баскычында сабактан 

тышкаркы иш үчүн убакыт –  1680 саат, анын ичинде 1176 саат  

түзөтүү-өнүктүрүү багытына туура келет.  

 

 

 

Тиркеме  
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КЕБИНДЕ  ООР БУЗУЛУУЛАРЫ (КОБ) БАР  ОКУУЧУЛАР   
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5.1 .  Түшүндүрмө кат  

Кебинде оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасы -бул кебинде 

оор бузулуулары (КОБ) бар    окуучулардын  жекече,  жаш курак 

жана типологиялык  өзгөчөлүктөрүн , о .э .  атайын билим берүү  

муктаждыктарын эске алуу менен,  бузулууларын  коррекциялоону 

жана   социалдык адаптацияны  камсыз кылуучу  

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

  Ден -соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары -  БЖБ 

БЫББП)    ден -  соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулардын башталгыч билим берүү мамл екеттик билим берүү 

стандартынын талаптарына ылайык түзүлгөн жана        инклюзия 

идеялары  боюнча иштеген   билим берүү  уюму тарабынан   

боюнча башталгыч билим берүүнүн   кебинде оор бузулуулары 

(КОБ) бар  окуучулар үчүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын негизинде,  билим берүү уюму  (мындан ары 

ББУ)  тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана  бекитилет.   

  Кебинде  оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар   үчүн  БББ 

ЖЫББП    билим берүүнүн мазмунун,  күтүлүүчү  натыйжаларды, 

жана ишке ашыруу шарттарын Кы ргызстандын жалпы билим 
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берүү системасы үчүн   аныктайт.   Кебинде  оор бузулуулары 

(КОБ) бар  окуучулар үчүн  БББ ЖЫББП   өзүнүн 

өзгөчөлүктөрүнө ээ ,  жана жалпы билим берүү менен бирге 

түзөтүү багыттагы маселелерди чечүүнү   камсыз кылат.   

БББ ЖЫББП    балдардын негизги кемчилиги өзгөчөлүктөрүн эске 

алуу менен курулган,  жана  тилге окутуунун ар түрдүү 

аспектилерин камтыйт,  негизинен,  кыргыз/орус (эне)  тил 

сабактарынын программасында, чагылдырылат:    с өз  өстүрүү;  

сүйлөө;    сабаттуулукка окутуу;  фонетика;  грам матика;  туура 

жазуу;  окуу жана сөз  өстүрүү .  

Сүйлөө  ишинин ар кандай аспектилерин түзүү боюнча 

системалуу иши  бир максатты к өздөйт  -  жалпы билим берүү 

максаттарын ишке ашыруу менен бирге сүйлөө патология 

көрүнүштөрүн жоюу.  

Сөз   өстүрүү боюнча сабактарынд а  кептин лексикалык жана 

грамматикалык түзүлүшүнүн калыптандыруу  боюнча атайын 

сүйлөө түзөтүүчү иши  каралган.  Ошол эле учурда массалык 

мектеп программасына ылайык,  балдарды айлана ч өйрө  менен 

тааныштыруу жана предметтик түшүнүктөрүн өнүктүрүү боюнча  

иштер каралган.  

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучулардын 

мамлекеттик билим берүү стандартында   сунушталган  кебинде  

оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулардын бөлүнүшүнө     ылайык 

БББ ЖЫББП    2-вариант  менен көрсөтүлгөн .  

1)  5.1 .  вариант  -   Кебинде  оор бузулуусу (КОБ) бар  окуучу       

окутууну  аяктаган учурга карата ден -  соолугунун мүмкүнчүлүгү 

боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын жетишкендиктерине 

тийиштүү,  алардын чөйрөсүндө ошол эле мөөнөттө    алат деп 

болжолдойт.  БББ ЖЫББПты    өзд өштүрүү  мөөнөтү -  4 жыл.  
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2)  5 .2.  вариант  -   бул топтогу окуучулардын башталгыч  жалпы 

билими,  окутууну  аяктаган учурга карата ден -  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын 

жетишкендиктерине туура келбейт,  билимди пролонгацияланган 

(узартылган)  окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  

Мектепке чейинки даярдоодон өтпөгөн ,   жана   өнүгүүсү боюнча 

1-класстын программасын өзд өштүрүүгө   даяр эмес  кебинде  оор 

бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар  үчүн  1 -кошумча класс 

уюштурулат.  өнүктүрүү програм маларын даяр эмес.  Окутуу  

мөөнөтүн тандоо (1 -кошумча классты киргизүү менен) .  

 

 

5.2 .  КЕБИНДЕ  ООР БУЗУЛУУЛАРЫ (КОБ) БАР  ОКУУЧУЛАР   

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ 

ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ   (ВАРИАНТ 5 .  1 .)  

Кебинде оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар үчүн  жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы -бул кебинде оор 

бузулуулары (КОБ) бар    окуучулардын  жекече,  жаш курак жана 

типологиялык  өзгөчө лүктөрүн,  о .э .  атайын билим берүү  

муктаждыктарын эске алуу менен,  бузулууларын  коррекциялоону 

жана   социалдык адаптацияны  камсыз кылуучу  

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

5.1 .  варианты дайындалат:  

-    кептин фонетикалык -фонематикалык же фонетикалык 

жетишпестиги бар окуучулар үчүн (мындан ары –ФФЖ жана 
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ФЖ)-  дислалия,   дизартриянын жеңил деңгээли,  кекечтик,  

ринолалия;  

-  кептин жалпы жетишпестиги бар окуучулар үчүн (мындан 

ары –КЖЖ)-  II I  кептик деңгээлдеги өнүгүүгө ээ  болгон 

окуучулар,  кептин жалпы жетишпестиги  өтө көрсөтүлбөгөн  

(мындан ары КЖЖӨК) I V кептик деңгээлдеги өнүгүүгө ээ  

болгон,  кептин баардык комоненттери бузулган    окуучулар 

үчүн;  

-  окуу жана жазуусу бузулган окуучулар үчүн.  

 

  Кебинде   оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучуларга 

психологиялык -педагогикалык мүнөздөмө:  

 

ФФЖ жана ФЖ бар   балдардын  фонемаларды кабыл алуу жана 

тыбыш айтуу кемчиликтеринин  натыйжасында эне тилинде  

сүйлөө системасынын калыптануусунун  бузулуулары бар.  Бул 

учурда ичке акустикалык -артикуляциялык белгилери менен 

айырмаланган тыбыштарды  артикуляциялоо жана кабыл алуусун 

калыптандыруунун   бүтпөгөндүгү белгиленет:  тыбыштын 

жоктугу,  тыбышты алмаштыруу (адатта,  артикуляциясы жөнөкөй 

тыбыштардын),  бурмалап айтуу окуу (эне тил де тыбыштык  

системасынын ченемдерине шайкеш келбейт).  

Фонематикалык жетишпестиктин аныктоочу белгиси болуп 

тыбыштарды  айырмалоого  жөндөмдүүлүктүн төмөндүгү болуп 

эсептелет,   бул тыбыштык анализдин  калыптануусуна терс 

таасирин тийгизет.    Фонематикалык жетишпестик кептин 

фонетикалык жагынын калыптануусунун  бузулуусу менен 

мүнөздөлөт (тыбыштардын бурмаланышы, сөздөрдүн тыбыштык 

түзүмүнүн бузулушу,  просодикалык бузулуулар) ,  же кептин 
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фонетикалык    курамынын  айрым компоненттеринин 

калыптануусунун бузулуусу  (  тыбыш айтуу  жана сөздүн 

тыбыштык түзүлүшү) белгиленет.  Мындай окуучулар 

курдаштарына караганда кептик материалды  начар эске тутушат,  

жигердүү кептик ишмердик  менен байланышкан тапшырмаларды  

көптөгөн каталар менен аткарышат.  

 КЖЖ, КЖЖӨК бар окууч улар тил системасынын  

лексикалык -грамматикалык жана фонетикалык -фонематикалык  

компоненттеринин   өнүкпөгөндүгү менен мүнөздөлөт.  Мындай 

окуучулардын тыбыш айтуусунда бузулуулар жооко эсе.     Сөздүн  

тыбыштык  түзүмүнүн бузулуулары    жеке муундардын жана  

сөздөрдүн деңгээлинде тыбыштык толтурулушун бурмалоодо 

көрүнөт.  Бул сүйлөөнүн дааналыгы, кептин көркөмдүгү, 

дикциянын тактыгынын жетишсиздигин белгилейт,  жана 

тыбыштарды кабыл алуу менен фонемаларды пайда кылуунун 

жетишсиз калыптанышынын  төмөн деңгээлин  көрсөтүп турат.    

Окуучуларда кептин  маанилик жагында    айрым  бузулуулар бар 

экендиги байкалат.  Лексикалык каталар мааниси жагынан,  

жагдайы жагынан  окшош сөздөрдү алмаштыруу өзгөчөлүктөрүн 

аралаштыруу   менен көрсөтүлөт.  Бул окуучулар,  айрыкча,  

абстрактуу маанидеги сөздөрдүн материалдарындагы,  синонимдик 

жана антонимдик мамилелерди түзүүдө кыйынчылыктарга 

кездешишет.  

Кептин  лексикалык курамынын жетишсиздиги сөз куруунун  

өзгөчө    каталары менен көрүнөт.  Алар кептик  тажрыйбада көп 

колдонулган,  сөздөрдү   туура куруп,    сейрек колдонулган, 

жыштыгы   аз   сөздөрдү   өндүрүүдө кыйналат.  Негизинен  сөз 

куруу процессинин мүчөлөрдү пайдалануусу бузулгандыгына 

байланыштуу тектеш сөздөрдү   топтоштуруу,  алардын   курамын 
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талдоо көндүмдөрүн өз убагында иштеп чы гуу   андан кийин эне 

тилинин программасын өздөштүрүү  сапатына терс  таасирин 

тийгизет.    Тилдин лексикалык каражаттарын түзүү жетишсиз 

деңгээли  каймана маанидеги сөздөрү,  накыл сөздөрдү түшүнүү 

жана пайдаланууда өзгөчө айкын көрүнөт.   Кептин 

грамматикалык көркөмдөө жагында   сөздүн грамматикалык 

түрлөрүн пайдаланууда   жалпы каталарга кездешишет.    

Окуучулар үчүн өзгөчө  татаалдык союздар менен сүйлөмдөрдү 

долбоорлоодо кездешет,   натыйжада бул маанисин алмаштыруу,  

өзгөртүү    менен көрүнөт.  

Бул окуучулардын кебинин  лексикалык -грамматикалык 

каражаттары  ар  кандай калыптанган.  Бир жагынан алганда, 

үзгүлтүгү бар бир нече каталар болушу мүмкүн,  экинчи жагынан  

туруктуу каталар,  айрыкча өз  алдынча  кепте байкалат.  

Айырмалоочу өзгөчөлүгү байланыштуу кептеги л огикалык 

ырааттуулуктун бузулуусу,  майда -чүйдө нерселерге тыгылып,  

маанилүү окуяларды   өткөрүп, берилген  тема,  сүрөт,  бир катар  

сүрөттөр   боюнча аңгеме түзүүдө айрым эпизоддорду  кайталоосу 

менен мүнөздөлөт.   Ар  кандай темадагы  чыгармачыл 

элементтери менен аңгеме түзүүдө,    өз  жашоосундагы  окуялар 

жөнүндө айтып жатканда,  негизинен,  жөнөкөй маалыматтуулугу  

аз  сүйлөмдөр колдонулат.  

  Окуучулардын  оозеки кебинин бузулуулары менен катар эле 

туруктуу,  кайталанып көрсөтүлгөн окуу жана жазуунун   ар 

түрдүү  бузулуулары белгиленет,   алардын пайда болуу механизми 

менен окуу жана жазуу иштерин   камсыз кылуучу,  жогорку 

психикалык функциялардын  жетишсиз калыптануусу  менен 

шартталган.   
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5.2 .1 .  Кебинде  оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулардын 

жалпы башталгыч билим берүүнүн    болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн  программасын   

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн  натыйжалары  

  Кебинде  оор бузулуулары  (КОБ) бар   окуучулардын жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын   (вариант 5.1)   

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжаларынын жалпы 

мүнөздөмөсү    жалпы  билим берүүчү  мектептин программасына 

туура  келет.  БЖБ БЫББПты өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   

натыйжалары  коррекциялык иштин  жыйынтыктары менен 

толукталат.   Окуу программаларында КОБ окуучулардын    

башталгыч билим берүүнүн  өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   

натыйжалары белгиленип,  коррекциялык –  өнүктүрүүчү   аймактын 

курстарынын программасы кошулат.  БЖБ БЫББПты 

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжаларынын түзүмү  жалпы  

билим берүүчү  мектептин программасына туура келет.  БЖБ 

БЫББПты өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжаларынын түзүмү  

КОБ окуучулардын  инсандык өн үгүүсүн ,   кептик  өнүгүүсүндөгү 

кемчиликтерди  мүнөздөгөн     күтүлгөн   натыйжалар  менен 

толукталышы зарыл: -  коррекциялык–  өнүктүрүүчү  аймактын 

курстарынын программасынын  мазмунунда чагылдырылат, -  

мониторинг процедуралар учурунда бааланат (башталгыч,  

учурдук,  жыйынтык диагностика) ,   баалоонун обьектиси болуп, 

логопедиялык таасир этүүнүн вариативдик формаларын  

аткарууда ишке ашырылган кептик  өнүгүүсүнүн деңгээлине 

жетишүү болуп эсептелет.  БЖБ БЫББПтын инсандык,  предметтик 

жана предмет аралык жыйынтыктард ы өздөштүрүүсүнүн   

күтүлгөн   натыйжалары жалпы  билим берүүч ү  мектептин  
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программасын   инсандык,  предметтик жана предмет аралык 

жыйынтыктарды өздөштүрүүсүнүн  күтүлгөн   натыйжаларына 

туура келет.   

  КОБ  бар   окуучулардын жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын   (вариант 5.1)   өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   

натыйжаларынын жалпы мүнөздөмөсү    жалпы  билим берүүчү  

мектептин программасына туура келет.  БЖБ БЫББПты 

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжалары  коррекциялык иштин  

жыйынтыктары менен толукталат.    

Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин программасын өздөштүрүү  

натыйжалары (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын) чагылдырууга 

тийиш:  

Оозеки кептин бузулууларын оңдоо, окуу жана жазуу 

бузулууларын жоюу жана ал дын алуу  боюнча түзөтүүчү 

иштин   жыйынтыктарына  талаптарды :   

1)  тыбыштарды айтуунун  кемчиликтеринин жоктугу жана   

үндү  туура жана туура эмес эмес айтылышын айырмалай билүү 

жөндөмү;   

2) ар кандай татаалдыктагы сөздөрдүн тыбыштык -муундук 

түзүмүн тийиштүү  түрдө  өз  алдынча жана  текст ичинде   кайра 

айтуу жөндөмдүүлүгү;   

3)  көркөм так кептин  интонация каражаттарын туура кабыл 

алуу,  айырмалоо,  түшүндүрүү жана шайкеш пайдалануу;   

4) үндүн негизги акустикалык өзгөчөлүктөрүн  өзгөртө алуу 

жөндөмдүүлүгү;  тыным, логикалык басым, интонация аркылуу 

кеп агымын  туура бөлүштүрүү жөндөмдүүлүгү;   

5)  фонологиялык   тартыштыкты азайтуу;  
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6)  сүйлөм жана сөздөрдүн деңгээлинде кептик анализ жана 

синтез жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;  кептин грамматикалык жана 

лексикалык түзүмүндө негизги мыйзамченемдүүлүктөрдү   иштеп 

чыгуу;  

 7)  лексикалык системалуулуктун калыптанышы;  

8) татаалдыгы  ар  кандай синтаксистик түзүлүштөрдү  

өздөштүрүү   жана алардын пайдалануу;   логика  грамматика, 

композиция мыйзамдарына ылайык   байланыштуу кепти 

өздөштүрүү ;   

9) окуганды, жазганды үйрөтүш үчүн зарыл болгон кептик 

амалдарды өздөштүрүү;   окуу жана жазууну өздөштүрүүнү  

камсыз кылуучу психологиялык,  психофизиогиялык, 

лингвистикалык денгээлди калыптанышы; коммуникациянын 

жазуу түрүн өздөштүрүү (окуу жана жазуунун    техникалык жана 

маанилик  компоненттери);   

10)  тил үйрөнүү үчүн оң маанай менен туруктуу умтулуу;   

байланыштын негизги каражаты катары   тилдин ээлеген ордун 

түшүнүү.  

 

Социалдык ыйгарымдарды  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары  боюнча  талаптар   

чагылдырышы керек:  

1 )  күндөлүк турмушунда өз  алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгынын прогресси;   мектепке өз  алдынчалуулугу 

жана көз карандысыздыгынын прогресси (бала сабакка өз иш 

ордун даярдаганды жана сабактан кийин   аны тазалаганды, 

кийимин алмаштырганды, сумкасына буюмдарын чогултканды, 

ж.б . ,   чоӊ кишилерге кайрылбастан даярдай алат).  



1765 
 

2)     үй  жашоого байланыштуу элестөөлөрү;  ар  кандай күнүмдүк 

иштерге кошулуу жөндөмдүүлүгү,  активдүү катышуу,  үй 

иштери үчүн жоопкерчиликти алуу;  күнүмдүк тиричил ик 

иштерине катышуу үчүн түшүнүктөргө ошондой эле,  жетиштүү 

сөз байлыгына ээ;  мектеп жашоосуна байланыштуу элестөөлөрү;  

мектеп  мейкиндигинде багыт алуу жөндөмдүүлүгү,   

кыйынчылык учурунда жардам сурап кайрылуу,  сабактардын 

жүгүртмөсүндө багыт алуу ;   күн үмдүк  окуу иштерине кошулуу 

боюнча ыктар,   алына жараша  катышуу,  жоопкерчиликти өзүнө 

алуу;жамааттык иштин жалпы катышуу үчүн алардын тийиштүү 

оозеки жөндөмдөрүн жана чектөөлөрдү баа берүү жөндөмү,  

чынында эле балдардын бул тобунун талаптарына ылайык 

аткара алчу катышуу үлүшүн (жумуш, иш, тапшырма) ,  тандап 

алуу;  

3 )       Баарлашууну  максатка жетүү каражаты катары колдонуу 

менен тез   арада күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү мүмкүнчүлүгү 

(оозеки эмес,  оозеки);  маек баштаганды жана сактоону,  өз 

ниетин сезимин билдирүү ,  суроо -талап,  каалоо, коркуу,  суроо 

берүү,  маекти токтотуу   жөндөмдүүлүгү;   туура баш тартууну,  

ошондой эле таарыныч,  ыраазычылык,  боорукердик,    ж.б.  

билдирүү мүмкүнчүлүгү;   маектешинен маалымат алуу  жана 

тактоо мүмкүнчүлүгү.  Өз  сезимдерин билдирүүнүн  маданий 

түрлөрүн иштеп чыгуу;   баарлашуу каражаттарын тандоодо,    

өзгөрүү ийилчээктик көрсөтүп,  баарлашуу учурунда 

натыйжалуу сүйлөө үлгүлөрүн пайдалануу,  калыптардын,  

оозеки сүйлөө мүнөздүү (темасында пикир бар болсо);билим 

алууда кыйынчылыктар болгондо мугалимден сурап билүү,  

өзгөчө жардам сурап кайрылуу;   баарлашуунун оор учурларын 

курдаштарынан жана чоӊдордон жардам сурап 
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билүүнү;курдаштары менен талашта жүрүм -турумдун жөнөкөй  

көндүмдөрүн өздөштүрүү  (кимдир бирөөнүн көз карашын 

сыйлоо,  көз карашын би лдирүү) билүүсү;туура баш тартууну,  

ошондой эле таарыныч,  ыраазычылык,  боорукердик,    ж.б.  

билдирүү,  жемиштүү сүйлөө ыктарын  колдонуп,  маектешинен 

маалымат алуу жана тактоо,  байланыш абалына жараша жооп 

берүү,  ачык -айкын жана так түрдө ойду жеткире билүү.    

4 )   Сезимдерин  билдирүүнүн маданий түрлөрүн 

калыптандыруу;өз сөзүнүн дааналыгын жана адамдар аны 

түшүнүп угуу мүмкүнчүлүгүн берүү.   Баарлашууну  максатка 

жетүү каражаты катары колдонуу кырдаалдардын санын 

көбөйтүү.  өзү  үчүн жана башкалар үчүн да коркунуч/ коопсуздук 

жагынан баланын күндөлүк жүрүм -шайкештиги;  объектини жана 

айлана -чөйрөнү коргоо;өзү жана башкалар үчүн,  алардын иш -

аракетинин натыйжасы кандай болорун алдын ала билүүнү;   

Коркунучту  билдирүүчү белгилер,  сөз  айкаштарын жана 

аныктамалардын   маанисин  түшүнүү жана маанисине    ылайык 

иш-аракет кылуу (  жашоо үчүн коркунуч,   сак болгула,  тайгак,  

сак болгула муз сыныктары, ушул жерде сууга түшүүгө тыюу 

салынат;  ж.б .)  .  

5 )  буюмдарды өз кызматына ылайык нерселерди колдонуу,  

кабыл алынган   абалдын тартиби не жана мүнөзүнө 

жараша;мектеп жана үйдөн тышкары тааныш жерлерди топтоо 

жана кеңейтүү:  короо,  бакча,  токой,  парк,  дарыя,  шаардык жана 

өлкөнүн кооз,  ж.б .  баланын күнүмдүк жашоосуна аларды  

кошуу; .өз байкоолорун,   пикирлерин, иштерин,  билдирүү үчүн 

жетиштүү  сөз айкаштарына  жана аныктамаларга,   ээ  болуу;   

дүйнө кубулуштары менен байланышкан жеке тажрыйба топтоо, 

мейкиндик жана убакытта аларды уюштуруу;  
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үй -бүлөдө жана мектепте өз  жашоо мүнөзү жана тартибин  

түзүүгө жөндөмдүү,  ушул түшүнүк менен ылайык жашоого  

аракет кылуу (кир бут кийимин жууп,   жайдын аптаптуу 

күндөрү,  жол басып өткөндөн кийин,  душка түшүү,  ж.б .) ;үй -

бүлөдө жана мектепте өз  жашоосунун коомдук тартипти жана 

жол менен мамиле түзүү,  бул үчүн жооп берүүгө жөндөмдүү;  

жеке тажрыйба өткөрүп берүү үчү н сөз жана аныктамалар 

жетиштүү байлыгын сактоо,  курчап турган дүйнөдө болуп 

жаткан окуялардменен өз ара мамилеси;баланын кызыгуусун,  

байкагычтыгын,  жаңыларды байкоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, 

чоӊдор менен биргелешкен илимий -изилдөө ишине кошулуу;  

дүйнө менен өз ара аракеттенүүсүн активдештирүү,  өз 

жыйынтыктуулугун  түшүнүү;чоӊдор жана курдаштары менен 

биргелешкен илимий -изилдөө ишине кошулуу үчүн жетиштүү 

сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү;пикирлерин, 

байкоолорун,  корутундуларды  башка адамдар түш үнө  

тургандай кылып   жеткирүүгө жөндөмдүү;жеке турмуштук 

тажрыйбасына жана   башкаларды кошуу жөндөмүнө ээ болуу,  

башка адамдар менен жаркын элестери,  пландары, эскерүүлөрү, 

тажрыйбасы менен алмашуу үчүн жөндөмү,  жетиштүү   сөз  

айкаштарын жана аныктамалар ына ээ  болуу.ар  кандай коомдук 

кырдаалдар ар  кандай жаштагы балдар жана  кишилер менен 

жүрүш-туруш эрежелеринин (алардын коомдук орду)  таанып 

билүү жана:  жакын үй -бүлө мүчөлөрү менен;  мектептин 

мугалимдери жана окуучулары менен;  чоочундардын коомдук 

транспортто,  чачтарачтар менен,  театр,  кино,  дүкөндө,  кезекте,  

оозеки байланыш боюнча сүйлөө этикеттин эрежелерин,  

колдонуу;  
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ар кандай коомдук кырдаалдарда ар  кандай коомдук макамы бар 

адамдар менен өз ара аракеттенүү үчүн  оозеки кепти 

пайдалануу (кечиресиз,  си зге мүмкүнбү,  мен сизге тоскоол 

болбоймунбу,    мүмкүн?  Суранам, мен . . .  жана 

башкалар);тийиштүү баарлашкан кырдаалга ылайык сүйлөө 

каражаттарын колдоно билүү.   

 Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн 

күтүлгөн натыйжаларына талаптар ар  бир окуучунун  

потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүнө жана билим алуусунун 

өзгөчө   муктаждыктарына жараша  конкреттештирилет.  

 БББ БЖЫБПтын (вариант 5 .1)  «Универсалдык окуу иш -

аракеттери» дисциплина аралык программасын жана анын 

бөлүктөрүн  өздөштүрүүнүн күтүлгөн натыйжаларына  талаптар 

ЖББ программасына туура келет.    БББ БЖЫБПтын (вариант 

5.1)  окуу программасын окуу предметтерин  өздөштүрүүнүн 

күтүлгөн натыйжаларына талаптар ЖББ программасына туура 

келет.     

 

5.2 .2 .   КОБ окуучулардын    башталгыч билим берүү  боюнча 

жалпы билим  берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн   күтүлгөн жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы   

Күтүлгөн  натыйжалардын мүнөздөмөсү инклюзивдик билим 

берүүнүн бардык компоненттеринин  биримдигинде гана   

берилет,  ал тургай, айрым сапта рдын өздөштүрүүсүнүн 

жыйынтыктарын карап чыгуу дагы туура эмес,  себеби алардын 

суммасы балдардын коомдук өнүгүүс үнүн жалпы динамикасын 

да,    билим берүүнүн сапатын да чагылдыра албайт.  
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Күтүлүүчү натыйжалар билим берүүнүн компоненттерин өз ара 

чагылдырган бир бүтүн  мүнөздөмөнү түзөт :  окуучулар   билим 

берүүнүн    бул этабында кандай билимдерге ээ  болушу керек;  Ал 

иш жүзүндө ээ  болгон билимдердин жана көндүмдөрд үн   

кайсынысын канчалык жигердүү,  жетиштүү жана өз  алдынча 

колдоно алат жана колдонуш  керек;   

 Түзөтүүчү   иш программасын баалоо натыйжалары  

коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн күтүлгөн 

натыйжаларына  жетишүү болуп саналат.  Окуучулардын  жеке 

жетишкендиктеринин динамикасын баалоо,  күтүлүп жаткан 

жыйынтыктарга жетишүүнүн жеке прогрессин   баа лоо болуп 

эсептелет.  Коррекциялык иштин  программасын пландаштырылган 

натыйжаларга жетишүүдө жеке ийгилик,    билим алуу жаатында 

билимдерин жана көндүмдөрүн базасын сактап калуу менен, 

логопедиялыу таасирдин  түрлөрүн жүзөгө ашырууда   окуучунун   

кебин өнүктүрүү  боюнча  оптималдуу көлөмгө жетишүү болуп 

саналат.  

Баа берүү ыкмасы катары,  мектептин ЖББ программасында 

көрсөтүлгөндөн башка,   бир бала менен иштеген мектеп  

ПМПкызматтын адистеринин ой -пикирлерин негизинде  

эксперттик баалоо ыкмасы  пайдаланылат.   

  

5.2 .3 .  МАЗМУНДУУ БӨЛҮК  

  Коррекциялык иштин программасы    

Коррекциялык иштин программасы БББ ЖББЫБПты 

өздөштүрүүнүн  атайын колдоону  (коштоону )  ишке ашырууга 

багытталган.  
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Коррекциялык  иштин программасы төмөнкү  документтерге 

ылайык иштелип чыгат.:  

  "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы  

  баштапкы билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү 

стандарты  

  Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын башталгыч 

билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына  

 Башталгыч билим берүү баскычында  коррекциялык  иштин 

программасы,   билим берүү уюму тарабынан Мамлекеттик   

билим берүү стандартына ылайык жана болжолдуу Программаны 

эске алуу менен бекитилет.  

 Коррекциялык -  өнүктүрүүчү иш -  окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык  

байкоону;  комплекстүү  психологиялык -педагогикалык коштоонун  

жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  ишке ашыруу ар бир   укпай 

калган жана начар уккан окуучунун   өзгөчөлүктөрүн жана 

өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, 

анын ичинде  кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү)  өздөштүрүү 

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;   о .э.  негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү,  жеке 

өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү,   балдар жана кишилер менен  инсан  

аралык  мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;   атайын (коррекци ялык) 

сабактарды (жеке жана топтук)  өткөрүү,  анын ичинде оозеки 

кепти жана кабыл алууну  өнүктүрүүгө  багытталган сабактарды 

өткөрүү;  билим берүү жараянынын бардык катышуучуларын   

билим берүү жана сабактан тышкаркы иш -чараларды, 
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окуучулардын башталгыч билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын 

өздөштүрүүдөгү  жетишкендиктерин  эске алуу менен уюштуруу 

жана өткөрүү боюнча,    билим берүү уюмунда  кеп өнүгүүсү 

бузулган жана   кеп өнүгүүсү нормалдуу балдар менен  алардын 

ата-энелери,  башкаруу жана педагогикалык кызматкер лер  үчүн 

психологиялык жактан бейпил айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө 

коррекциялык иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги 

багыттарын белгилеп коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

 Түзөтүү (коррекциялык) иштин  программасынын максаты  

КОБ окуучулардын  өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске 

алып,  жеке жана дифференциалдык мамилени ишке ашыруунун 

негизинде   БББ ЖББЫБПты (вариант 5 .1)   өздөштүрүүнү   татаал 

психологиялык,  медициналык жана педагогикалык коштоо  болуп 

саналат.  

 Программанын милдеттери :  

•  КОБ балдарды өз убагында аныктоо;  

•  КОБ балдардын атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

•  өсүүдөгү бузулуулардын түзүлүшү жана  анын оордук 

даражасы ,жеке өзгөчөлүктөрүнө ылайык окуучулардын  ушул 

категориясы үчүн билим берүү иш -чараларды уюштуруунун 

өзгөчөлүктөрүн аныктоо;   

•  окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүгө,   алардын 

мектепке интеграция  болушуна шарт түзүү;  

•  алардын акыл -эс жана өзгөчөлүктөрүн,  жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен,  окуучулардын бул 
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категорияга жекече багыт талган психологиялык,  медициналык 

жана билим берүү жардамы ишке ашыруу (же)  жеке өнүктүрүү,   

•  жеке багытталган түзөтүү -логопедиялык иш системасын 

уюштуруу;    

•  жекече окуу планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  

(зарыл болгон учурда);  

•  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 

коомдук көнүү боюнча чаралардын тутумун жүзөгө ашыруу;  

•  медициналык, коомдук,  укуктук жана башка маселелер 

боюнча   бул категориядагы балдардын ата -энелерине насаат жана 

усулдук жардам  (мыйзамдуу өкүлдөрү)  менен камсыз кы луу.  

 

Түзөтүү  ишинин программасынын мазмуну төмөнкү 

принциптерди  белгилейт:  

•  окуучунун кызыкчылыктарын сактоо принциби  -  адис 

окуучунун  кызыкчылыгы үчүн максималдуу пайда алып  келүү 

менен анын көйгөйлөрүн чечүүсү керек;    

•  системалуулук принциби -  билим берүү ишин бардык 

катышуучуларынын жүрүшүндө окуучулардын катышуусу 

көйгөйлөрүн чечүү үчүн эксперттик иш диагностика,  жөнгө салуу 

жана өнүктүрүү,  ошондой эле,  кызматташуу жана өнүктүрүү 

боюнча,  башкача айтканда,  биримдик,  өнүгүү жана мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулардын өзгөчөлүктөрүн талдоо үчүн системалуу 

мамилени камсыз кылат.  

•  үзгүлтүксүздүк принциби -  окуучуларга  жана анын ата -

энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрү) логопеддин жардамын 

үзгүлтүксүздүк жолу аркылуу маселени толугу менен чечүүнү  

камсыз кылат.   
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•  өзгөрмөлүүлүк  принциби -      ар кандай бузулуулары  бар  

окуучулар үчүн   билим алууда ар  кандай   шарттарды  түзүүнү 

камтыйт.  

•  жардам берүү үчүн сунуштук мүнөз  принциби -  ата-эненин 

(мыйзамдуу өкүлдөрү)  кепилденген юридикалык укуктарынын 

сакталышын камсыз кылат,  ата -энеси менен милдеттүү түрдө 

макулдашуу,  анын ичинде (мыйзамдуу көзөмөлчүлөрүнүн) ,  билим 

берүү иш -чаралары менен алектенет,  балдарга билим берүү,  

уюмдардын түрүн тандоону,  балдардын укуктарын жана 

мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга  билим берүү багыты 

боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды 

(котормо) атайын (түзөтүү)  билим берүү иш -чараларын (класстар,  

топтор)  менен алектенген уюмдарды сунуштоодо.  

Мүмкүнчүлүгү чектелген   ушул категориядагы ар бир 

окуучу үчүн түзөтүүчү иштердин программасы мазмуну 

ПМПКлардын,  Жекече окуу планынын сунуштарына ылайык 

аныкталат.  

 Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруунун этаптары:  

1.  маалыматты (маалыматтык -аналитикалык иш -чаралар) 

топтоо жана  талдоо боюнча этап.  Жыйынтык: балдардын өнүгүү 

өзгөчөлүктөрүн баалоо,  конкреттүүлүк жана атайын билим берүү 

муктаждыктарын аныктоо;  билим берүү чөйрөсүнүн баалоо 

уюштуруу-усулдук программалар,  материалдык -техникалык жана 

адам ресурстук базанын сакталышын камсыз кылууга милдеттүү.  

2.  пландаштыруу,  уюштуруу,  макулдашуу (уюштуруу жана 

аткаруу иши).  Жыйынтык:  түзөтүү жана өнүгүп багыттагы билим 

берүү иш -чараларын уюштуруу,  ошондой эле  атайын түзүлгөн   
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окутуу-чөйрө,  билим берүү,  өнүктүрүү жана балдардын ушул 

категориясы коомго  кошуу   үчүн атайын колдоо жараяны.  

3.  коррекциялык -өнүктүрүүчү    билим берүү   чөйрөсүн 

диагностикалоо этабы (көзөмөл жана диагностикалык иш). 

жыйынтыгы:  баланын түзөтүүчү өнүгүү жана билим берүү 

программаларынын белгилүү бир билим бе рүү муктаждыктарына 

түзүлгөн жана тандалган шарттарга ылайык   билдирүүдө.  

4.  этап жөнгө салуу жана өзгөртүүлөр (ченемдик -укуктук 

жана жөнгө салуу иши).  Жыйынтык:  билим берүү жараянына 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана мүмкүнчүлүгү 

чектелген окууч улар бул категориядагы балдарды  колдоо,  билим 

берүү шарттарын жана түрлөрү менен ыкмалары, ошондой эле иш 

жолдорун өзгөртүү.  

 Коррекциялык иштин программасы өз ара байланышкан 

багыттарды камтыйт,  алар программанын мазмунун чагылдырат:  

  Диагностикалык иш     

  Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш  

  Кеӊеш иши  

  Маалыматтык -агартуучу иш  

  Диагностикалык иш   окуучулардын  жекече өзгөчө билим 

алуу муктаждыктарын,   өнүгүү динамикасын,  негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн,  социалдык 

өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо 

максатында комплекстүү изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт.  талдоо 

жүргүзүү  боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү иштин  ийгилигинин 

анализи  жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын муктаждыгына, 

алардын ата -энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке 

ашырылат.   
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Диагностикалык  иш  ар  бир окуучуну  ар  түрдүү адистер 

тарабынан (мугалим,  мугалим -дефектолог,  психолог,  социалдык 

педагог,  медициналык кызматкер)  комплекстүү изилдөөнүн 

негизинде ишке ашырылат.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш оозеки кептин 

бузулууларын коррекциялоону жана  билим алуунун базалык 

мазмунун өздөштүрүүгө  өз  убагында  логопедиялык жардам 

(колдоо)  көрсөтүүнү, программанын бардык предметтик 

аймактарын толук өздөштүрүүсүнө  тоскоол болгон  окуу жана  

жазуу бузулууларын  алдын алууну,  коррекциялоону камсыз 

кылат,    бул категориядагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулардын жалпы окуу иш -аракеттеринин (жеке, 

жөнгө салуу,  таанып -билүүчүлүк,  коммуникативдик) 

калыптануусуна  жол түзөт.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  окуучуларды оптималдуу өнүктүрүүгө багытталган  жана 

өзгөчө  билим берүү муктаждыктарына ылайык 

коррекциялык программаларды/усулдарды, ыкмаларды   

тандоо;  

  логопед жана  адистер тарабынан кебин өнүктүрүү жана 

окутуу кыйынчылыктарын   жоюу үчүн зарыл болгон 

жеке жана топтук логопедиялык    (коррекциялык -

өнүктүрүүчү) сабактарды уюштуруу (а дистердин 

коррекциялык -  өнүктүрүүчү    сабактарынын 

жүгүртмөсүнө  ылайык);  

  окутуу жана өнүктүрүү боюнча жалпы билим берүү иш -

аракеттерин калыптандырууга  жана өнүгүүсүндөгү 

бузулууларды  коррекциялоого  багытталган,  билим 
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берүү динамикасындагы таанып билүү  ишине системалык 

таасир этүү;  

  жогорку психикалык функцияларын  коррекциялоо жана 

өнүктүрүү ;  

  окуучулардын эмоционалдык -эрк   жана инсандык 

чөйрөсүн өнүктүрүү  жана анын жүрүм -турумун 

психокоррекциялоо;  

      

 Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:   билим берүүнүн   барды к 

катышуучуларынын анын ичинде,  баланын ата -энесине тарбиялоо 

окутуу,  өнүктүрүү суроолору менен иштөөнүн жалпы негизги 

багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген сунуштамаларды 

иштеп чыгуу;   окуучулар менен иш алып баруу боюнча жекече 

багытталган ыкмалардын  жана  методдорду тандоо боюнча  

психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо 

мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;    түзөтүү -окутуу 

жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын тандап алуу  

суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш берүү;  

  Маалыматтык-агартуучу иш  окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө,  мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш -чараларын ишке ашырууну камтый т. 

Маалыматтык -агартуучу иш өзүнө камтыйт:   мугалимдер жана 

ата-энелер үчүн окуучулардын ар кандай категорияларынын 

өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү боюнча 

тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  маалыматтык 

такталарды, басылма жана башка матери алдарды 

көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 



1777 
 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  ата -

энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;   

Психологиялык -педагогикалык камсыздоо билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй -бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 

багытталган.  Психологиялык -педагогикалык иш баланын 

классташтары, ата -энелер,  мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле 

калыптандырууга көмөктү камтыйт;  класста/мектепте ички 

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын 

алуу боюнча иш алып барат;  класста сезимдик жайлуу шарттарды 

камсыз кылуу;  жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз 

карашты алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү  иштерде  ийгилик 

учурун камсыз кылуу.  

  

Программаны  ишке ашыруу   механизми.  

 Инклюзивдик билим берүүдө  түзөтүүчү  иш программасын 

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин 

ортосунда өз  ара аракеттенүү механизмин ишке ашыруу  үчүн 

негиз болгон комплекстүү  дисциплина аралык ыкма жатат.  

Мындай мамиле уюштуруучулук -мазмундуу мүнөздөмөлөрү  

түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске алууну талап кылат:  татаал 

(бардык адистер тарабынан  изилдөөнү:  дарыгерлер,  психологдор, 

мугалимдер)  окуучуну изилдөө;  ар  тараптуу жана комплекстүү 

(таанып билүү ишин изилдөө, эмоционалдык эрк сферасын, 

окуучулардын  жүрүм -турумун) изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин     программасын ишке ашыруу үчүн 

адистер өз  ара аракеттеринин механизмин натыйжалуулугу 
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негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша 

болот.  Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн 

жооптуу билим берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар  

түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк эмес)  жана 

органдарга билдирет;  майыптар жана ата -энелер бирикмелери, 

ата-энелер коомчулугун,  коомдук уюмдарды.  

Программалык -усулдук колдоо көрсөтүү  

 Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруунун 

жүрүшүндө колдонулат:  

  жалпы башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү 

программаларын ылайыкташтырылган болжолдуу 

программалар,  

  түзөтүү -билим берүү программалары, диагностикалык 

жана түзөтүүчү -  өнүктүрүүчү   материал,  мугалим, 

педагог -психолог,  социалдык педагог,  мугалим -логопед  

кесиптик ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон 

билим берүү,  

  оор психикалык жана (же)  физикалык   өнүгүүсүнүн 

бузулуулары бар    балдарды окутуу учурунда жекече -  

окуу план боюнча ылайыкташтырылган билим берүү 

программалары  колдонулат.  

 

Кадрдык камсыздоо .   Коррекциялык иш "Логопедия",  

"Атайын психология"  профилдери/адистиги боюнча атайын 

билими бар   адистер,  ошондой эле ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды окутуу жана билим берүү 

боюнча милдеттүү кошумча кесиптик даярдыктан  өткөн 
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мугалимдер  тарабынан жүзөгө ашырылат.  Мектептин штаттык 

жүгүртмөсүнө мугалим -логопед,  педагог -психолог,  социалдык 

педагогдун чендери киргизилген.     Билим  берүү уюмдарынын 

кызматкерлеринин кавлификациялык деңгээли тийиштүү кызмат 

орундарынын квалификациялык мүнөздөмөсүнө туура келет.  

Өнүгүүсү  жабыркаган балдар менен билим берүүчү жана түзөтүү 

жумуштарын  уюштуруу  өзгөчөлүктөрү,  мектептин 

педагогикалык кызматкерлеринен кошумча атайын даярдыкты 

талап кылат.  Бул  үчүн атайын билим берүүнүн ар кандай 

профилиндеги адистерди даярдоо менен алектенген Кыргыз 

Республикасынын жогорку окуу жайында билим берүү 

мекемелеринин кызматкерлеринин билимин  жогорулатуу менен 

камсыз болуусу зарыл.  

Материалдык жана техникалык жактан камсыздоо .  

материалдык жана техникалык жактан камсыздоо мектептин 

имаратына жана    уюмдун башка жайларына  жеке жана (же) 

психикалык  өнүгүүсү  бузул ган балдарга тоскоолдуксуз жетүү 

үчүн тийиштүү материалдык -техникалык шарттарды түзүү болуп 

саналат,  мектепте окууга (ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген студенттер үчүн архитектуралык -чөйрөнү)  ошондой эле 

ийкемдүү жана түзөтүүчү өнүктүрүүнүн орто мектеп тери камсыз 

кылууга мүмкүндүк берген:  

•  педагог -психологдун сабактары үчүн жайлардын болушу;  

•  зарыл болгон жабдуулар менен камсыздалган логопедия 

сабактары үчүн бөлмөлөр бар:  

  Логопедия бөлмөсү үчүн  жабдуулар  

1.    логопедиялык сабактар үчүн дубал  күзгү (50х100)  
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2.  жекече иш  үчүн күзгү (9х12)  –  5-6 шт.  

3.  Логопедиялык зонддор, шпателдер,  зонддорду 

тазалоо  үчүн этил  спирти,  кебез,  бинт.  

4.  Көчмө алиппе (дубал)  

5.  Тамгалар  Кассасы   (жекече)  

6.  Лексикалык тема жана фонетикалык  топтор боюнча 

жайгашкан өзүнчө кутуча же конверттерде  

жайгаштырылуучу жазуу жана оозеки тилди изилдөөдө   

колдонулган сүрөттүү материал;  

 7.   кепти өнүктүрүү үчүн темалар боюнча 

системалаштырылган көрсөтмө -иллюстративдик 

материал   

Карточка -символ түрүндө китептер (мисалы, тамгалар   

сөздөр,  сүйлөмдөр),  жеке тапшырмалар менен 

карточкалар,  тыбыш айтууну өнүктүрүү  боюнча иш 

алып баруу  альбому   

8.  оюндар,  оюнчуктар,  конструкторлор.  

9.  Ар бир бала үчүн түстүү калем комплекси (көк,  

жашыл жана кызыл түс) .  Калем,  карандаштар үчү н 

койгуч  

 10.  Кол жуугуч  

11.  Класстык такта  

12.  Көрсөтмө  куралдар үчүн шкафтар   

13.  Стол   

14.  Олтургучтар  

15.  «парта—стул» комплекти  

16.  Кум сааты  

17.  Секундченегич  
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18.  Метроном  

19.  Магнитофон  

20.  Проигрыватель  

21.   Пластинкалардын  топтому  

22.  Диапроектор (же фильмоскоп)  

23.  Экран  

24.  Видеомагнитофон  

25.  Компьютер  

  ритмика сабактары үчүн бөлмө.  

 Маалыматтык камсыздоо программаны  ишке ашыруунун 

керектүү шарты болуп заманбап маалымат -байланыш 

технологияларын пайдалануу менен,  ошончо жол жүрүп, 

кыйынчылыктары бар балдарды окуткандыгы түрүндө 

маалыматтык билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүү жана бул боюнча 

иштеп түзүү шарт.  Ал ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 

балдар менен мүмкүнчүлүгү кенен системасын түзүү үчүн 

милдеттүү болуп саналат,  ата -энелер (мыйзамдуу өкүлдөр),  

маалыматты тармак булактарына мугалимдер,  маалыматтык -

усулдук пайдубалдарына чейин,  бардык аймактарында жана иш, 

көрсөтмө куралдар,  медиа,  үн менен окуу куралдары жана 

сунуштары бар экенин болжолдойт, жана көргөзмө.  

5.2 .4 .    Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн 

күтүлгөн натыйжалары:  

 1.  Билим берүү мазмунун өздөштүрүүдө окуучулардын 

базалык деңгээлине   жетишүү -  БББ ЖББЫБПтын  жеке,  

предметтик,предмет аралык жыйынтыктары боюнча.    

2. Жеке жана /  же психикалык өнүгүүсүнүн кемчил иктерине 

мүмкүн болушунча максималдуу тууралоо.  

3.Окуучуларды  социалдык адаптациялоо.  
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5.2 .5 .  Уюштуруучу бөлүк  

5.3 .1 .  БББ ЖББЫБПтын окуу планы  

5.1  вариантынын БББ ЖББЫБПтын окуу планы  (окуу 

планынын  милдеттүү  предметтик аймактары жана окуу 

предметтери)   башталгыч билим берүүнүн жалпы билим берүүчү 

программасына туура келет.  

 

 

 

Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын.  окуу предметтеринин,  коррекциялык -өнүктүрүү  

курстарынын  программасын,  социалдык -адептик өнүктүрүү,  

тарбиялоо,экологиялык маданият,  сергек жана коопсуз жашоону,  

сабактан тышкары ишмердүүлүк тү калыптандыруу программасы  

(коррекциялык иштен тышкары)  толугу менен Башталгыч билим 

берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү стандартка  туура келет.    

   

5.2 .6 .   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы 

(вариант 5 .1)   

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн   негизги максаты     

окуучулардын  коомдо жашоого керектүү  коомдук  тажрыйбага 

жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар системасын 

алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн  эске алуу 

менен калыптандыруу.  Сабакта н тышкаркы ишмердүүлүктүн  
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оптимизациялык  модели  ишке ашырылат.  1 -4 класстардын 

окуучулары үчүн сабактан тышкаркы ишмердүүлүк аптасына 10 

саат көлөмүндө   төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  спорттук -чыңдоочу  

  жалпы маданий  

  жалпы интеллектуалдык  

  адеп -ахлактык  

  коомдук.  

БЫЖББПтын 5 .1  варианты боюнча сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктүн багыттары (коррекциялык -  өнүктүрүүчү 

аймактан тышкары) жалпы билим берүүчү мектептин 

программасына туура келет.  Башталгыч билим берүүнүн 

Мамлекеттик стандартына ылайык  ДМЧ оку учулар үчүн    

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймак БЫЖББПты өздөштүрүүнүн  

милдеттүү бөлүгү болуп эсептелет.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймак  БЫЖББПтын мазмунун 

өздөштүрүү процессин колдоп, окуучулардын   өнүгүүсүндөгү 

кемчиликтерди түзөтүүнү камсыз кылат.  Корре кциялык -

өнүктүрүүчү аймакка бөлүнгөн саат,    сабактан тышкаркы иш -

чараларды аткаруу  саатарына (5саат өлчөмүндө)  киргизилген, 

жана милдеттүү болуп саналат.  Түзөтүү -өнүктүрүү ишинин 

мазмуну ПМПКнын, Жекече окуу планынын сунуштарынын 

негизинде аныкталат.  Кор рекциялык -өнүктүрүүчү аймактын,  анын 

ичинде сабактан тышкаркы иш үчүн убакыт,  окуучулардын 

максималдуу жумалык жүгүн аныктоодо эске алынбайт.    

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк,   анын ичинде Коррекциялык -

өнүктүрүүчү  аймакка берилген убакыт (жумасына 10 саат ка 
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чейин)  4  окуу жылына 1350 саатка чейин болот.  1 -класста 

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын төмөнкү курстарына саатар 

бөлүнгөн:    

•    кыргыз /  орус тили боюнча коррекциялык -  өнүктүрүүчү  

сабактар 1  саат -  окуу предметтери боюнча  көндүмдөрүн 

өздөштүрүү,  программанын татаал бөлүктөрүн  окутуунун 

пропедевтикасы, окуу предмети боюнча  кемчиликтерди толуктоо.  

•  окуу боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү сабактар -  1 саат 

ырааттуу окуу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү,  байланыштуу 

кепти  өнүктүрүү.  

•  Логопедиялык коррекци ялык -өнүктүрүүчү сабактар:  жазуу 

көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн –  1саат,  көндүмдөрүн иштеп 

чыгуу жана сөздүн айтылышын үн жана муундук түзүлүшүн 

тууралоо,  үн аспектилерин түзүү үчүн -1 саат;  

•  психолог менен коррекциялык -өнүктүрүүчү сабактар -    

психикалык  процесстерди коррекциялоо -өнүктүрүү  максатында 

1саат  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун 

уюштуруу  формалары: жеке жана топтук сабактар,  

экскурсиялар,  клубдар,  секциялар,   таймаштар,   конкурстар, 

коомдук пайдалуу иш ж.б.  

Билим берүү уюму о куучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке) ,  ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн)  каалоолорун,  уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 
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багыттарын тандап,  уюштуруу формаларын  аныктап а лууга 

укуктуу.  

  

 

5 .3 .   ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА 

БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН 

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ  

(ВАРИАНТ 5.2)  

5.3 .1 .  Максаттуу бөлүм  

 

Вариант 5 .2 .  инклюзивдик мектепте окуган КОБ  окуучулар 

үчүн   жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын   

узартылган убакытта,  жыйынтык жетишкендиктери боюнча  

мамлекеттик билим берүү стандар тында аныкталган (мындан ары -  

БЖБ МББС) талаптарга ылайык,   жалпы   билим берүүчү  

мектепте окуган  бул категориядагы балдардын  өзгөчө билим 

берүү керектөөлөрүн эске алуу менен,   сапаттуу билим алуусун 

камсыздоо  аркылуу мамлекеттик билим берүү стандартын ын 

талаптарын аткарат деп болжолдойт.    

Өнүгүү  деңгээли  боюнча 1 -  класстын мектеп 

программаларын  өздөштүрүүгө даяр эмес жана (же)  мектепке 

чейинки  даярдыгы жок болгон окуучуларга   1 -кошумча класс 

камсыз кылынат.  Окутуу  мөөнөтү тандоо (1 -кошумча классты 

киргизүү менен).  

Вариант 5 .2.   кеп бузулууларын оңдоо үчүн атайын 

педагогикалык шарттарды, атайын системалуу максаттуу 

түзөтүүчү таасирди   талап кылуучу КОБ окуучуларга  иштелип 
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чыккан. Бул  балдардын кеп өнүгүүсү (Р.Е.Левина  боюнча)  II  

жана II I  даражада болуп,  алалия,  афазия,  дизартрия,  ринолалия 

менен шартталган,      кекечтиги бар,   окуу жана жазуу боюнча 

бузулуулары бар,  кекечтиги оор бирок  кептин  жалпы 

өнүкпөгөндүгү    жок балдар.  

КОБ окуучуларды  БББ БЫЖББП боюнча окутуу  (вариант 

5 .2 .)  ПМПКнын комплекстүү изилдөөнүн жыйынтыгында, алардын 

сунуштамаларынын негизинде ишке ашырылат.   

КОБ   окуучулардын психологиялык -педагогикалык 

мүнөздөмөсү.   

ДМЧ окуучулардын билим алуусунун өзгөчө 

муктаждыктарын сүрөттөө  

КОБ окуучуларга мүнөздүү  белгилүү бир атай ын билим 

берүү муктаждыктары кирет:  

-  окутууунун максималдуу эрте мезгилинде тобокел топтогу 

балдарды  аныктоо (медициналык багыттагы адистер  менен 

бирге) жана кеп өнүгүүсүнүн бузулууларынын алгачкы 

белгилерин аныктоонун алгачкы этаптарында  логопедиялык 

жардам дайындоо;  

-  окуу башталганга чейин табылган бузулууларга  ылайык 

логопедиялык коррекциялоону  туура уюштуруу;  сөз жана жеке 

өнүгүүнүн бузулууларын  нормалдаштыруу же толугу менен 

жоюуга багытталган мектепке чейинки жана мектеп билим берүү 

мазмунун   жана окутуу ыкмаларынын үзгүлтүксүздүгү;  

-  окуучунун билим берүү муктаждыктарына  жана анын кеп 

жетишпестигинин денгээлине  жараша жалпы билим берүү 

мекемелеринин же атайын типтеги мекемелердин  шарттарында 

билим алуусу;  
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-  Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймак ж ана  предметтердин  

мазмуну аркылуу жана жеке/кичи топтук  логопедиялык иш 

аркылуу  ишке ашырылып жаткан  коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын үзгүлтүксүздүгүнүн  милдеттүүлүгү;  

-  сүйлөө речинин бузулуулары бар окуучуларды  изилдөөнү 

комплекстүү ыкманы камсыз  кылуу негизинде,  окуучулардын 

жогорку психикалык функцияларынын, анализатор,  аналитикалык, 

синтетикалык жана жөнгө  салуучу  ишмердиктин  абалын 

толуктоочу/  нормалдаштыруучу шарттарды түзүү;  татаал 

психологиялык, медициналык жана билим берүү процессин 

коштоочу педагогикалык,  психологиялык жана медициналык 

таасир этүү каражаттарын макулдаштыруу;  

-  кыймыл чөйрөсүн,    жогорку нерв ишмердигин,  

соматикалык ден соолугун нормалдаштыруучу,  негизги 

кемчилигин жоюу же азайтууга салым кошуучу медициналык 

кызматтардын  комплексин алуу;  

-  кебинин бузулууларын коррекциялоо жана окуучулардын 

баарлашуу көндүмдөрүн оптималдаштыруу зарылдыгын эске алуу 

менен бардык предметтик аймактарда мектептин сабактардын 

мазмунун изилдөөдө негизги билим берүү программасын  

ылайыкташтыруу мүмкүнчүлүгү;  

-   жеке предметтерди же предметтик аймактарды  кыскартуу 

же кенейтүү,  саат саны өзгөртүү  жана тиешелүү техникаларды 

жана технологияларды пайдалануу   аркылуу билим алууну  

ийкемдүү ар  түрдүү уюштуруу;  

КОБ окуучулардын  ар  түрдүү категориялар ы үчүн билим 

берүү мейкиндигинде окутуунун жана ийгиликтин жеке темптери;  

 Билим берүүнүн академиялык компонентинин 

жыйынтыктуулугун жана окуучулардын жашоо компетенттүүлүк 



1788 
 

даражасын,  кеп  процесстеринин өнүгүү динамикасын жана 

денгээлин кеп дефектисинин  механизмине жараша туруктуу 

(кадам)   мониторингин түзүү;  

 оозеки жана жазуу тилин көзөмөлдөөнү күчөтүүчү 

коррекциялык таасир этүүнү  ишке ашырууну камсыз кылуучу 

атайын ыкмаларды, анын ичинде атайын компьютер 

технологияларын,  дидактикалык окуу куралдарын,    көрсөтмө 

куралдарын пайдалануу;  

-  медициналык себептерд ен улам үйдө окууга мүмкүнчүлүк;  

-  билим берүү мейкиндигин максималдуу кеңейтүү, коомдук 

контакттарды  көбөйтүү аркылуу коомдук -маданий жана мектепте 

ылайыкташуунун бузулуусун  алдын алуу;  жана тийиштүү 

байланышты тандоо жана стратегиясы менен тактикасын 

колдонууга үйрөнүү;  

-  Бала менен түзөтүү жана өнүктүрүү ишине жигердүү 

катышуу максатында   үй -бүлө менен психологиялык жана 

педагогикалык колдоо көрсөтүү;  ата -энелер менен шериктештигин 

уюштуруу.  

 

5.3 .2 .  Кебинде  оор бузулуулары (КОБ) бар окуучулардын 

жалпы башталгыч билим берүүнүн   болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн программасын   

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн натыйжалары  

Жалпы  билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан 

ары -  БЖБ БЫББП)  5.2 .  вариантын өздөштүрүүсү  үч түрлүү 

жыйынтыкка жетүүнү камсыз кылат:инсандык,  предметтик жана 

предмет аралык .  
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БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн  коомдук -коммуникативдик 

жыйынтыктарды    

 

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын өздөштүрүүнүн  инсандык жыйынтыктары 

чагылдырууга тийиш:  

1)  жарандык окшоштук негиздерин,  өз  Мекени Кыргызстан үчүн 

урмат-сый жана сүйүү  калыптандыруу,  өзүнүн улуттук жана 

этникалык тиешелүүлүгүнө кабардар болуу;  ар  түрдүүлүктүн 

наркын сезүү;  гуманисттик жана демократиялык баалуулуктарда 

багыт алуу;  

2)  башка адамдардын баалуулуктары менен өз кызыкчылыктарын 

шайкеш келтирүүгө даярдык  жана ар  түрдүүлүккө урмат -сый 

(диний,  этникалык,  кесиптик, жеке,  ж.б .)      негизинде,    өз  көз 

карашын коргоо үчүн башка адамдар менен маданияттуу жол 

менен мамиле  кылуу;     

3) диалогдон зарыл маалымат алууга даярдык жана аны  жеке,  

коомдук жана кесиптик маселелерди чечүү үчүн оозеки жана 

жазуу жүзүндө көрсөтө билүү.  

БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн  предмет аралык  

жыйынтыктары  

БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн  предмет аралык  

жыйынтыктары,  окуучулар өздөштүргөн жалпы окуу иш 

аракеттерин   (таанып -билүүчүлүк,  жөнгө салуучу жана 

коммуникативдик)  камтыйт,  өзөктүү компетенциялардын негизин 

түзгөн,  окуу  жөндөмдүүлүгүн  жана жашоодогу максаттары жана 

келечектеги   негизги билим берүү боюнча БЖБ БЫББП 

өздөштүрүүсүнүн  даярдыгын  камсыз кылат.    

Предмет аралык жыйынтыктар   чагылдырат:  
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1)  окуу жана жашоо  маселелерин чечүү жөндөмдүүлүгүн 

жана  негизги жалпы  билим алууга    даярдыгын;  

2 )  окуу маселелерин   ишке ашыруу үчүн каражат табуу үчүн, 

иш-максаттарын эстеп   жана аны кармап туруу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү;  

3 )  окуу жана практикалык милдеттерди чечүү;   

4 )  кептик каражаттарды жана маалыматтык технологияларды  

баарлашуу жана таанып -билүү  маселелерин  чечүү үчүн 

пайдалануу;  

5 )  баштапкы логикалык иштер,  салыштыруу,  анализ,  синтез,  

жалпылоо,  өзгөчөлүктөрү боюнча  түшүнүктөрдү  

классификациялоо, сөз далилдерди куруу,   аналогияларды 

жана себеп -натыйжа байланыштарын өздөштүрүү;  

6 )  маектешинин угуу үчүн даярдыгы ж ана жаш курагы 

боюнча диалог жүргүзүү;  

7 )  биргелешкен ишмердүүлүк боюнча милдеттерин жана 

ролун бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү 

ыктарын;  

8 )  өз  жүрүм -турумун жана башка адамдардын жүрүм -турумун  

шайкеш баа   берүү көндүмдөрдү калыптандыруу;  

9 )  өзүнүн  иш-аракеттеринин жыйынтыктары үчүн 

жоопкерчиликти алып,  билим берүү жана коомдук 

маселелерди чечүү үчүн окутуучу жана курдаштары менен 

кызматташууга билүүнү үйрөнүшөт.  

10)   ар түрдүү издөө ыкмаларын (Интернет булактардын 

жана сырткы окуу маалымат мейкиндигин) колдо нуп  

маалыматтарды чогултуу,  иштетүү,  талдоо, уюштуруп,  

өткөрүп берүү жана ылайык маалыматты чечмелөө 

байланыш жана таанып -билүү жана милдеттерди эске алуу 
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технологияларын колдонуу;  маалымат тандоо,  этика жана 

этикеттин эрежелерин сактоого;  

11)   коюлган максаттарга жана милдеттерге ылайык ар 

түрдүү стилдеги жана жанрлар боюнча тексттерди 

мазмундук окуунун ыгын өздөштүрүү;  пландуу байланыш 

максатына ылайык,  сөз айкашы куруп,  оозеки жана жазуу 

түрүндө тексттерди даярдоо;  

12)   логикалык салыштыруу иштерин өздөштүрүү, анализ,  

синтез,  синтез,  жалпы өзгөчөлүктөрү системага,  белгилүү 

түшүнүктөргө таянуу менен жүйөлөрдү куруу 

аналогияларды жана себеп -натыйжа байланыштарын түзүү;  

13)   маектешинин угуу үчүн жана диалог жүргүзүүгө даяр;  

даяр көз карашы боюнча ар  кандай көз карашта гы бар 

экенине жана ага  ээ  болуу ар  бир адамдын укугун 

мүмкүнчүлүгүн кабыл алууга;  өз  ойлорун билдирип,  көз 

карашы жана иш -чараларды баалоо;  

14)   тараптардын даяр жана кызматташууга 

кызыкчылыктарын эске алуу менен чыр -чатактарды жөнгө 

салуу,  иштиктүү диалог жү ргүзүү;  

15)  ар бир окуу предметинин мазмунуна ылайык 

объектилер,  жараяндар жана кубулуштар  жөнүндөгү 

чындык (табигый,  коомдук,  маданий,  техникалык жана 

башка)  тууралуу алгачкы маалыматтарды билүү;  

16)  конкреттүү окуу предметинин мазмунуна ылайык 

башталгыч билим берүү   материалдык жана маалыматтык 

чөйрөдө иштей билүү (окутуу моделдерин кошо алганда) .  

5.3 .3 .   БЖБ БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн    предметтик 

натыйжалары   
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  Билим  берүү программасынын ар бир чөйрөсүнө белгилүү 

бир билим, көндүмдөрдү калыптандырууну камт ыган,  ар бир 

предметке тиешелүү КОБ окуучулардын  БЖБ БЫББПтын   

өздөштүрүүсүнүн    предметтик натыйжалары окуу 

предметтеринин жумушчу программаларында көрсөтүлгөн .  

 Филология  

Кыргыз /  орус тили  

1.  негизги сүйлөө түрлөрүн жана аларды пайдалануу 

эрежелерин билүү;  

2 .   оозеки сөз байланышты колдонуу аркылуу максатка жетүү 

каражаты катары, күндөлүк милдеттерди чечүү жөндөмү;  

3 .   тийиштүү   байланыш каражаттарды тандоо жөндөмү;  

4 .   Кептин негизги мыйзамдарын,  сөз пайда кылуучу  

моделдерин,  билүү    (окуучулардын  кептик   өзгөчөлүктөрүн  

эске алуу менен);  

5 .  Сүйлөм  куруу көндүмдөрүн калыптандыруу,  ага  кирген  

уюштуруучу сөз түрлөрүнүн маанилерин түшүндүрүү  менен 

бирге;  

6 .   жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшүн  өздөштүрүү жана  эң көп 

колдонулган аныктооч,  мейкиндик,  себеп,  максатты,  убактылуу 

жана семантикалык карым -каршылыктарды билдирген татаал 

сүйлөмдүн түрлөрүн өздөштүрүүгө;   

7 .   орфографиялык билимдерин жана көндүмдөрүн,  

каллиграфиялык  көндүмдөрүн  өздөштүрүү.  

Адабий окуу:  

1)  Адабиятты  Улуттук жана дүйнөлүк маданияттын,  адеп -

ахлак,  каада -салттарды сактап жана өткөрүү каражаты 

катары түшүнүү ;  
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2)  жеке өнүктүрүү үчүн окуу маанилүүлүгүн түшүнүү;  дүйнө 

жөнүндө ой пайда болушу,  Кыргызстандын  тарыхы менен 

маданияты,  оригиналдуу этикалык идеялары, жакшылык 

менен жамандык жөнүндө  түшүнүктөр,  адеп -ахлак;  бардык 

сабактар боюнча ийгиликтүү жетиш үү  үчүн  окуунун 

мааниси;    системалуу окуу муктаждыгын калыптандыруу;  

3 )  туура,  оозеки көркөм сөз каражаттарын пайдалануу  менен 

бүт сөздөрдү үн чыгара жылмакай окуу;  

4 )  окуунун (тааныштыруучу,  изилдөө,  тандоо,  издөө) ар  кандай 

түрлөрү   колдонуу,  маанисин  түшүнүү;  

5 )  түрдүү тексттердин мазмуну жана өзгөчөлүктөрүн сезип 

кабыл алуу каармандардын жоруктарына  баа берүү жана 

талкуулоого катышуу (үн чыгарып жана ичинен  окуу,   

чечмелөөнүн баштапкы ыкмаларын билүү,  көркөм адабий, 

илимий популярдуу жана билим берүү тексттерди талдоо 

жана  негизги адабий түшүнүктөрдү колдонуу;  

6 )  Окулган сөздөрдүн,  сүйлөмдөрдүн,  тексттердин маанисин 

туура түшүнүү;  өз  алдынча окууга,     китептерге кызыгуу 

көрсөтүү ;  

Математика жана информатика  

1)    Баштапкы математикалык билимдерди пайдалануу иш 

жүзүндө жаш курагы боюнча таламдарын даражасына 

тиешелүү милдеттерди (күндөлүк)  чечүүн ү  өнүктүрүү;  

2 )  оозеки жана логикалык  ой-жүгүртүү,  математикалык сөз 

негиздерин билүү;  

3 )  окуу-маалыматтык,  окуу -  практикалык милдеттерди чечүү 

үчүн математикалык билимди колдонуу боюнча баштапкы 

тажрыйбага ээ  болуу;  
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4)   сандар жана сандык туюнтмалар менен оозеки жана жазуу 

жүзүндө аврифметикалык а малдарды   так аткаруу,   тексттик 

маселелерди чечүү жөндөмү,  алгоритмге ылайык иш -аракет 

кылып,  жөнөкөй алгоритмин куруу жөндөмү,   геометриялык 

фигураларды таануу жана көрсөтүү ,  таблица,  схема, 

диаграммалар,  чынжырчалар менен ишт өө,  жыйындыларды  

анализдөө  жана чечмелөө;  

5) компьютердик сабаттуулук жөнүндө  алгачкы түшүнүктөргө ээ  

болуу;  

 

Сөз  өстүрүү:  

1.  максатка жетүү каражаты катары, жаш курагына тиешелүү 

күнүмдүк маселелерди чечүүдө оозеки сөз баарлашууну колдонуу,   

анын ичинде Интернет байланыш,  оозеки жана жазуу тилин 

колдонуу мүмкүнчүлүгүн билүү  (угуусу бузулган окуучулардын  

сүйлөө     өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);  

2.  маек баштаганды жана сактоону,  өз  ниетин сезимин билдир үү ,  

суроо -талап,  каалоо,  коркуу,  суроо бер үү ,  маекти токтотуу   

жөндөмдүүлүгү;  

3 .  Өз   сезимдерин билдирүүнүн  маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;  

чоңдорго жана курдаштары менен байланыш учурунда түшүнбөй 

калган суроолорун тактоо, тааныш жана тааныш эмес сөз 

айкаштарынын  баарлашуунун  жаңы шарттарында түзүлүшүн 

билдирүү;  маектешине жараша байланыштын тийиштүү 

каражаттарын тандоо (уккан, начар  уккан,   дүлөй);  

4.  дактилологияны көмөкчү  каражаты катары колдонуу  

жөндөмүн өздөштүрүү;  

5.    маектешинен маалымат алуу  жана тактоо мүмкүнчүлүгү.  

анын ой -ниети жана натыйжасын (угуусу бузул ган окуучулардын  
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сүйлөө     өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен) байланыштыруу,  

маектеши  менен  баарлашуунун негизинде маанилүү бир 

маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү.  

«Искусство» Көркөм  сүрөт  искусствосу:   

1)  адамдын жашоосундагы,  анын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүүсүндө көркөм  сүрөттүн  ролу тууралуу   баштапкы 

элестөөлөрдүн калыптануусу;  

2)  эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү,  сулуу көрүү жана түшүнүү, 

«сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо, көркөм өнөр 

чыгармаларын баалоо жөндөмүн өнүктүрүү,  көркөм  искусство 

чыгармаларына активдүү сезимдик -эстетикалык мамилесин 

тарбиялоо;  

3)  көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө  

(көркөм өнөр,  көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик көркөм өнөр,  

айкел,  долбоорлоо,  ж.б .)   практикалык билгичтиктерди жана 

көндүмдөрдү өздөштүрүү;  

4) курчап турган дүйнөнү кабылдап,  жана андан эстетикалык 

сулуу объекттерди (табигый жана коомдук жактан)  бөлүү,  аларга 

өз  сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;   

5)  көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикал ык 

көндүмдөрдү өздөштүрүү.  

Музыка :   

1)  адамдын өмүрүндө музыканын ролу,  адамдын руханий жана 

адеп -ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу  баштапкы элестөөлөрдү  

калыптандыруу;  
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 2)  музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана 

музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу,  башталгыч 

эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;  

3) активдүү музыкалык иш -аракеттин жүрүшүндө,  музыкалык 

чыгармаларды угууда эмоционалдык аң -сезимдик кабыл алууну 

өнүктүрүү;  

4)  ар  түрдүү жанрдагы музыкалык чыгармаларды угуу учурунда 

эстетикалык сезимдерин калыптандыруу;  

5)    импровизацияда,  үн -хордук чыгармаларды аткарууда,   

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды 

түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  

Ден соолук маданияты      

Дене тарбия  

1) адамдын ден соолугун чыңдо о үчүн,  физикалык өнүгүүсү,  иш 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү 

жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.  

2)  ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби,  

эртең мененки машыгуу,  эс  алуу иш -аракеттери,  сырткы оюндар, 

ж.б .)   уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;  

3)  өзүнүн физикалык абалын, физикалык жүктөрдүн көлөмүн 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

4) өзүнүн жеке жөндөмдүүлүктөрү  жана чектөөлөрү тууралуу 

элестөөлөр;  

5)  бир жеткиликтүү спорттук -дене тарбия   иштерине кызыгуу:  

сууда сүзүү,  лыжа тебүү,  спорт,  туризм жана башкалар;  ден 
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соолугунун абалына жеткиликтүү билүү спорт көндүмдөрүн 

өздөштүрүү ,  (сууда сүзүү, лыжа ж.б.у.с . ) ,  Жетишилген 

натыйжаларга сүйүнүү,  дене тар биясы менен алектенүүдөн ырахат 

алуу.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын программасын 

өздөштүрүүсүнүн   натыйжалары  

Түзөтүүчү курс "Логопедия"  (жеке   жана чакан топтук 

сабактар )  

Түзөтүүчү курстун мазмунун өздөштүрүүнүн предметтик 

жыйынтыктары   кептик  өнүгүүнүн  деңгээли,  көрсөтүлүш 

даражасы, кептик коммуникативдик жетишсиздигинин механизми, 

кеп дефектисинин түзүмү менен аныкталат.     

Түзөтүүчү -курс  "Логопедиялык  ритмика" (жалпы сабактар) :  

  "Логопедиялык  ритмика " түзөтүүчү курсунун мазмуну  

өздөштүрүүнүн предметтик жыйынтыктары   кептик  өнүгүүнүн 

деңгээли,  көрсөтүлүш даражасы, кептик коммуникативдик 

жетишсиздигинин механизми,  кеп дефектисинин түзүмү менен 

аныкталат.    

Түзөтүүчү -курс  "Сөз өстүрүү" (чакан топтук сабактар) :  

5.3 .4 .  КОБ окуучулардын  башталгыч билим берүү  боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы   

Кеби оор бузулган  окуучулардын БББ  ЖББЫБПты  

өздөштүрүүсүнүн пландашты рылган  жыйынтыктарына 
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жетишкендиктерин баалоо системасы   төмөнкү максаттарга 

жетүү үчүн багытталган:   

  окуучулардын жеке жетишкендиктеринин динамикасы 

артыкчылыктуу баа менен камсыз кылуучу баалоо иш -

натыйжалары, шарттары жана  баалоо системасынын чеги, 

баалоо критерийлери,  баалоо куралдары, жол -жоболору  

жана курамы,   негизги багыттарын жана максаттарын 

чечүүгө;  

  билим берүү жараянын окуучулардын руханий жана адеп -

ахлактык өнүгүшүнө,  тарбиялануусуна  багыттоо,  мектеп 

сабактардын мазмунун өздөштүрүүгө күтү лүүчү 

жыйынтыктарына жетишүү   жана жалпы  универсалдуу окуу 

кыймылдарын калыптандыруу;  

  БББ  ЖББЫБПтын өздөштүрүү  жыйынтыктарына баалоого 

бирдиктүү комплекстүү мамилени камсыз кылуу,   

предметтик жана предметтер аралык, инсандык 

жыйынтыктарды баалоого мүмкүн дүк берет;  

  окуучулардын жетишкендиктерине баалоону жана билим 

берүүчү уюмдун ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна баа 

берүүнү камтыйт;  

  окуучулардын  коомдук (жашоо) компетенияларынын 

өнүгүүсүн  жана окуу   жетишкендиктеринин динамикасын 

баалоого мүмкүндүк берет ;  

Окуу жетишкендиктеринин динамикасынын көрсөткүчү -  

окуучулардын   окуу   жетишкендиктеринин  баалоодогу негизги 

көрсөткүч болуп саналат.     Окуучуларынын билим алуу 

жетишкендиктерине динамикасынын мүнөзүн аныктоонун 

негизинде,  билим берүү иштеринин,  мугал имдин ишин же билим 
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берүү уюмун,  жалпы эле билим берүү системасынын 

натыйжалуулугуна баа берилет.   

КОБ окуучулардын   жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн    жыйынтыктарына жетүү сү   

билим берүүнү  баалоодо  маанилүү болуп эсептелет.   

КОБ окуучулардын  жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын мазмунун өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарын баалоо системасын иштеп чыгууда, 

башталгыч билим берүүнүн Мамлекетти к   билим берүү 

стандартында көрсөтүлгөн  пландаштырылган натыйжалардын 

тизмесине   багыт алуу керек.     

 Баалоонун жыйынтыктарын объектиси Кыргыз 

Республикасынын орто билим берүүнүн мамлекеттик 

стандартынын талаптарына толук ылайык болуп,  окуучулардын 

окуу-маалыматтык,  окуу -практикалык милдеттерди чечүү 

жөндөмдүүлүгү, предмет аралык иш -аракеттердин негизинде,  

анын ичинде,   ар  бир сабактын мазмунуна тиешелүү куралдарды 

колдонууну болжолдойт.  

Билим  берүү жетишкендиктин динамикасына баа берүү үчүн 

тиешелүү куралдардын бири  окуучунун жетишүү портфели    

негизги болуп саналат.  

Бүтүрүүчүнүн  баа таржымалы, бери дегенде,  үч (төрт) 

акыркы иштеген (аралык негизде орус/кыргыз тили,  математика 

жана комплекстүү иш) үчүн бардык сабактар жана класстарда 

жетишкендиктери жазылган портфелдеги топтомдорго ылайык  

баа негизделет.  
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Инсандык жеке натыйжаларды баалоо  

Инсандык жеке натыйжаларды баалоонун объектиси 

болуп т өмөнкүлөр  эсептелет:  

-  билим берүү  уюмуна эмоционалдык -оң мамилеси 

чагылдырылган,окуучунун ички позициясынын калыптанышы;  

-  жаңы билимдерди сабактарында окутуунун жаңы 

ыкмаларын жана жөндөмдүүлүктөрүн,  мугалимдери жана 

классташтары менен билим берүү тармагындагы кызматташтык 

мүнөзүн -  -  билим берүү жараянынын негизги аспектилери 

боюнча басым ылайык мисал катары "жакшы окуучу" жана 

жүрүм-турум үлгүсү боюнча багыт алуу;  

-жалпы жарандык бирдейликти негиздерин калыптандыруу -  

өлкө үчүн сыймыктануу сезимин, Ата Мекен үчүн маанилүү 

тарыхый окуяларды, билими,  алардын жерине, улутун сезүүсү, 

Кыргызстан элинин маданияты жана каада -салттарына урматтоо,  

ишеним иштеп чыгуу жана башкалардын ой -сезимдерин түшүнүү 

жана боорукерликти калыптандыруу;  

-  тийиштүү түрдө окутуу,  алардын ийгилик /  ийгиликсиздик 

себептерин туура кабыл алуу  жөндөмү, үйрөнүү үчүн 

мүмкүнчүлүктөрдү, алардын күчтүү жана алсыз жактарын көрүп,  

өздөрүн сыйлоого жана ийгиликке багыт алуу жөндөмдүүлүгү;  

-  натыйжаларга жетишүү үчүн жаңы билимдерин жана 

көндүмдөрүн,  дем алуу,  окуу -коомдук, окуу -таанып -билүү жана 

тышкы түрткү, кызыгуу жана жаңы мазмун жана  маселелерди 

чечүү ыкмалары боюнча кызыгууларды калыптандыруу,  

билимдерин жакшыртууга умтулуу;  
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-баланын өнүгүү жашоо -колдоо үчүн өз мүмкүнчүлүктөрүн 

жана чектөөлөрү жөнүндө     шайкеш элестөөлөрдү  

калыптандыруу,  мектепте болуу үчүн атайын шарттарды түзүү,  

окутууну уюштуруу,  алардын муктаждыктары жана укуктары 

жөнүндө улуу муун жана курдаштары  менен баарлашуу түзүүгө 

жөндөмдүүлүк;  

-  күнүмдүк турмушта колдонулган коомдук жана турмуш 

ыгын өздөштүрүү;  

-  байланыш көндүмдөрүн өздөштүрүүгө;  

-  дүйнө сүрөтү жана анын убактылуу -мейкиндик уюмунун 

түшүнүү;  

-  коомдук чөйрөнүн баланын жаш курагына ылайык 

баалуулуктары жана коомдук ролун   түшүнүү;  

-  көз карандысыздык,  активдүүлүк жана кыймылдуулукка   

ички мамиле түзүү.  

Инсандык жеке натыйжалары  окуучулардын ар түрдүү 

чөйрөдө  социалдык мамилелердин калыптанышын жана өнүгүүсүн 

камсыз кылуучу жана практика багытталган маселелерди чечүү 

үчүн зарыл болгон коомдук (жашоо) компетенттүүлүктөрүн   

камтыйт.  

   Инсандык жеке натыйжаларды баалоо биринчи кезекте 

окуучунун коомдук (ж ашоо) компетенттүүлүгүн өздөштүрүүсүн 

баалоону болжолдойт.    

Инсандык жеке натыйжаларды  баалоо окуучулардын 

типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүнө, алардын жекече 

атайын билим берүү муктаждыктарына негизделген мониторинг 
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тартиби, анын мазмунун билим берүү  уюму иштеп чыгып,   

жүзөгө ашырышы мүмкүн.  

  

Meтапредметтик натыйжаларды баалоо  

  Meтапредметтик натыйжалар   окуучулар өздөштүргөн 

универсалдуу окуу кыймылдарын (таанып -билүүчүлүк,  жөнгө 

салуучулук жана коммуникативдик)  камтыйт,  алар өзөктүү 

компетенцияларды (окуунун негизин түзгөн көндүмдөр) жана 

предмет аралык билимдерди өздөштүрүүнү камсыз кылат,  

ошондой эле окуу жана жашоо маселелерин    чечүү жөндөмү,  

андан ары  БББ ЖББЫБПты  өздөштүрүү даярдыгын баалоону 

болжолдойт.   

  Метапредметтик жыйынтыктарды б аалоо окуучулардын   

жөнгө салуу,    таанып -билүү, коммуникативдүү универсалдуу 

окуу кыймылдарын өздөштүрүүсүнүн жылышын баалоону,  б.а .  

алардын таанып -билүү иш -аракеттерин көзөмөлдөөгө багытталган  

акыл иш -чараларды баалоону камтыйт.  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычында метапредметтик 

натыйжаларды баалоонун  негизги мазмуну  үйрөнүү жөндөмү 

айланасында курулган,  башкача айтканда өз  алдынча окуу үчүн, 

жаңы  билимдердин жана көндүмдөрдү өздөштүрүүгө  

багытталган иш -аракет ыкмалардын жыйындысы, анын ичинде  

булпроцессти уюштурууну  камсыз кылат.   

Метапредметтик натыйжалардын мазмунун жана баалоо 

объектисин түзгөн,  универсалдуу  окуу кыймылдарын калыптануу 
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деңгээлин  сапаттуу бааланышы жана ченелиши  төмөнкүдөй 

негизги формаларда   болот:  

-  универсалдуу окуу к ыймылдарынын конкреттүү бир 

түрүнүн деңгээлин баалоого багытталган,  атайын диагностикалык 

милдеттерди  аткаруу жыйынтыктарына жетишүү метапредметтик   

натыйжа  катары чыга алышат;  

-  метапредметтик натыйжаларга жетүү  себепчи негиз катары 

көрүүгө болот (же чечүү жолу катары),  окуу милдеттерин   жүзөгө 

ашыруу ийгилиги  үчүн шарт катары;  

-метапредметтик натыйжаларга жетүү  предметтер аралык 

негизде комплекстүү милдеттерди ийгиликтүү аткарууда 

көрсөтүлсө болот.  

Предметтик   натыйжаларды баалоо  

 Предметтик   натыйжалар   окуучулардын  ар  бир предметтик 

аймактын мазумунун өздөштүрүүсү  менен байланыштуу жана 

билимдерди жана көндүмдөрдү  өздөштүрүүдө жетишкендиктерин 

мүнөздөп,  иш жүзүндө колдонуу жөндөмдүүлүктөрүн   сүрөттөйт.  

Бул топтун жыйынтыгын  баалоону 2 -класстан баштоо 

максатка ылайыктуу,  б .а .  бул убакта буга чейин бир нече 

баштапкы окуу,  жазуу жана эсептөө көндүмдөрдү түзүлөт деп 

саналат.  

   Мындан тышкары, окутуу ишмердүүлүгү окуучулар үчүн 

көнүмүш   болот,  алар мугалимдин жетекчилиги астында аны 

уюштура алышат.  
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  Окуучулардын предметтик жыйынтыктарынын 

жетишкендиктерин баалоо   жалпы  айырмалап баалоо,  жекече 

баалоо жана ар түрдүү ыкмалардын негизинде болушу керек.   

Окуучунун  өлчөмү боюнча аз  жана мазмуну боюнча 

элементардык  билим жана көндүмдөр дагы,  коррекциялык -  

өнүктүрүүчү милдетин аткаруу   керек,  себеби окуучунун 

инсандык   өнүгүшүнө,  коомдук тажрыйбаны өздөштүрүүгө чоң 

мааниси бар.  

Окуучулардын предметтик  натыйжаларга жетишүүсүн 

баалоо учурлук жана аралык,  ошондой эле  акыркы текшерүүнүн 

жүрүшүндө дагы өткөрүлүшү мүмкүн.  

Окуучулардын предметтик  натыйжаларга жетишүүсүн 

баалоо учурлук жана аралык,  ошондой эле  акыркы текшерүүнүн 

жүрүшүндө дагы өткөрүлүшү мүмкүн.  

Пландаштырылган инсандык,  предметтик жана 

предметтер аралык  натыйжаларга  жетишүүнү баалоо   өз  ара 

бири бирин толуктаган усулдары менен түрлөрүн ар кандай 

пайдаланылышы зарыл (стандартташтырылган жазуу жүзүндөгү 

жана оозеки иштер,    практикалык иштер,  чыгармачылык иштер,  

өз  алдынча ой жүгүртүү жана өзүн -өзү баалоо,  байкоо,  ж.б .) .  

  5.3.5 .  Мазмундуу бөлүк  

  Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын калыптандыруу программасы  

Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү 

стандартынын жалпы билим берүү программасы боюнча 

башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болж олдуу 
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программасынын      инсандык,  метапредметтик натыйжаларын  

өздөштүрүү жыйынтыктарына талаптарын конкреттештирет окуу 

предметтеринин,  курстарынын  программасын түзүүгө негиз 

болот.    

  КОБ окуучуларга  башталгыч билим берүүнүн  баалуулук 

багыттары  БББ ЖББЫБПтын өздөштүрүү   жыйынтыктарынын 

талаптарында көрсөтүлүп, билим берүү системасындагы  

инсандык,  социалдык жана мамлекеттик заказды 

конкреттештирет,жана Башталгыч билим берүүнүн төмөнкү 

максаттык орнотууларын чагылдырат:  

  •  инсандын жарандык окшоштугунун негиздерин 

калыптандыруу  төмөнкү таянычтарга негизделет :   

-  Ата Мекенибизди сүйүүнү, Кыргызстандын маданий жана 

табигый байлыктарына,  улуттук каада -салттарына   урмат -сый 

менен мамиле кылууну калыптандыруу;  

-   Кыргызстан жараны катары өзүн сезүүнү,  өз өлкөсү, кыргыз эли 

жана Кыргызстандын тарыхы үчүн сыймыктануу сезимин,  өзүнүн 

улуттук жана этникалык таандыктыгы жөнүндө  маалымдоого;  

-  Маданияттар,  улуттар, диндердин ар түрдүүлүгү менен дүйнө 

бирдиктүүлүгүн жана ырааттуулугунун   кабыл алынышы;  

-  Башка пикир,  башка элдердин тарыхын жана маданиятын 

урматтоо;  

•  диалог  жана кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн 

психологиялык шарттарды түзүүнүн негизинде :   

-  адамдарга  ишеним, боорукерлик  жана көңүл буруу;  
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-  ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊдор жана курдаштары  

менен кызматташтык көндүмдөрү;  

-  башкаларга урмат –сый -  өнөктөшүн угуу жана  уга  билүү 

жөндөмдүүлүгү;  

•  инсандын баалуулук -маанилик чөйрөсүн жалпы 

адамдык адеп принциптеринин негизинде өнүктүрүү :  

-  социалдык чөйрөнү жана андагы өз ордун түшүнүү жөндөмү, 

жаш -курагына ылайыктуу баалуулуктары жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

-  өзүнүн жана башка адамдардын иш -аракетиндеги адеп -ахлактык 

мазмунунда багыт алуу,   жакшы ниет жана жан -адеп -ахлактык 

жактан ийкемдүүлүгүн,  этикалык сезимин өнүктүрүү, 

башкалардын сезимдерин  түшүнүү жана боорукердик менен 

мамиле кылуу;   

-   Эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

•   Окуу ыктарын өнүктүрүү ,  атап айтканда:   

-  окуучунун социалдык ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү,  окуу 

ишмердигинин социалдык маан илүү жүйөлөрүн түзүү жана 

өнүктүрүү;   

-  өзүнүн иш -аракетин уюштуруу (пландаштыруу,  көзөмөлдөө, 

баалоо)  жөндөмдүүлүгүн  жана окуу ыктарын калыптандыруу;   

-  өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү  жөнүндө  туура элестөөлөрдү 

калыптандыруу.   
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Универсалдуу   окуу кыймылдарын к алыптандыруу   

программасы окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

бүтүндөй процессинде ишке  ашырылат.   

Жалпы билим берүү процессинде универсалдуу окуу 

кыймылдарын калыптандыруу  баардык сабактарды жана  

коррекциялык -өнүктүрүүчү курстарды өздөштүрүү п роцессинде,  

жүзөгө ашырылат.  

Башталгыч билим берүүнүн баскычында  окуучуларда  

универсалдуу окуу кыймылдарынын калыптанышы башталгыч 

мектепте окутуунун аяктоосуна аныкталышы керек.       

  Инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк жана 

коммуникативдик Универсалдуу   окуу иш-аракеттеринин 

мүнөздөмөсү .    

Инсандык  жалпы окуу    иш -аракеттерине  төмөнкүлөр кирет:  

  мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алу у;  

  коомдук,  окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

  билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

  мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча,  окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин /  

ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

  өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  
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  коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн,  анда өз  ордун,  жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

  негизги адеп -ахлак нормаларын жана алар ды ишке 

ашырууга багыт алуу;  

  сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсүз анализаторлор 

коргоо:  калган көрүү,  угуу,  теринин сезгичтигин,  ж.б.)  

орнотуу,  аны  реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда 

ишке ашыруу;  

  кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

  өз  алдынчалуулук,  активдүүлүк,  коомдук -  турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

  экологиялык маданияттын негиздери:  табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,   өз  ишмердүүлүгүндө  

экологиялык,  сарамжалдуу,  саламаттык -жүрүм -турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

  дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин өнүктүрүү;  

  жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  

 

Жөнгө  салуучу жалпы окуу иш -аракеттери  төмөнкү көндүмдөр  

менен көрсөтүлгөн:  

  окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

  мугалим тандаган багыттарды эске алуу -  менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

  коюлган тапшырмалар    боюнча, ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш -аракеттерин пландоо;  

  натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  
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  милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелүү 

деӊгээлинде баа  берүү,  иш -аракеттерди  жүзөгө  ашыруунун 

тууралыгын баалоо;    

  мугалимдин,  шериктердин,  ата -энелердин жана башкалардын 

сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;  

  иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын 

мүнөзүнө,  аларга баа берүү жана эсепке алуунун негизинде 

зарыл өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн 

натыйжалары жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

   зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу 

жана кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

     Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар 

менен көрсөтүлгөн :   

  окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө 

үчүн  окуу китептерин,  энциклопедияларды, маалымдама 

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте,  анын ичинде 

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   окуу (анын 

ичинде электрондук,  санариптик);  

  дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты таануу  үчүн 

жазуу,окуу,  анын ичинде МКТ инст рументтерин колдонуу;  

   маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;  

   жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

   маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  
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   көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип,  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден)  аныктоо;  

    аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, 

салыштыруу жана классификация сыяктуу логикалык 

операцияларды критерийлерди жана  негиздерин тандап 

жүзөгө ашырууну;   

  айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

   объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн,  алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

   аналогияларды түзүү;  

   маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына  ээ  

болуу;  

     билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу;  

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

   ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ .  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер  төмөнкү 

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн:  

  Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл 

болгон каражаттарды  туура колдонуу,   монологдук айтып 

берүүнү колдоонуу  менен ишке ашыруу,  ИКТ каражаттарын 

жана аралыктан баарлашуу каражаттарын  колдонуу аркылуу 

баарлашуунун диало г формасын өздөштүрүү;   

  ар түрдүү  ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн 

кызматташуу позициясына умтулуу;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  
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  маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар  кандай басым 

жасоо;  

   монологдук айтып берүүнү куруу    б аарлашуу 

каражаттарын   туура колдонуу,    баарлашуунун диалог 

формасын өздөштүрүү;   

   ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип колдонууну 

билүү;  

   шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес 

каражаттарды колдонуу.  

   жалпы окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу,  окуучулардын 

жалпы маданиятын,  баалуулук -инсандык,  таанып 

билүүсүнүн өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу,  

сабактан тышкаркы иш -чараларда  жана сабактарда,  

коррекциялык -  өнүктүрүүчүү  аймактын   курстарында   

ишке ашырылат.  

Окуу  иш -аракеттердин жалпы мүнөзү,  алардын  предметтик, 

предмет аралык  мүнөзү экенинде көрсөтүлөт;  жалпы маданий, 

жеке жана акыл өсүүсүнө жана өзүн -өзү өнүктүрүү  бүтүндүгүн 

камсыз кылуу;  билим берүү бардык баскычтарында 

үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу;    

5.3 .6 .  Окуу сабактарынын жана  коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын программасы.  

 Окуу  сабактарынын,    коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын  про граммалары БББ  ЖББЫБПты 

өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, 

предметтик,  предметтер аралык) жана Универсалдуу   окуу 



1812 
 

кыймылдарын калыптандыруу   программасынын талаптарынын 

негизинде иштелип чыгат.    

Окуу  сабактарынын,    коррекциялык -өнүктүрүүчү  аймактын 

курстарынын  программалары  КОБ окуучулардын БББ  

ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга 

(инсандык,  предметтик,  предметтер аралык) жетишүүнү камсыз 

кылышы керек.  

Окуу  сабактарынын негизги мазмуну  

«Филология»  

  Кыргыз  /  орус  тили  

  Кыргыз/орус тилин окутуу  КОБ окуучуларга билим берүүнүн 

жалпы системасына өтө маанилүү орунду ээлейт. Бул бир 

жагынан КОБ балдардын сүйлөө  кемчиликтердин мүнөзүнө жана 

структурасына байланыштуу,   экинчи жагынан баланын 

психикалык өнүгүүсүндөгү кептин өзгө чө ролу менен шартталган. 

Мындан тышкары, башка бардык сабактар боюнча окуучулардын 

жетишүүсү  эне тилин  ийгиликтүү өздөштүрүүсүнөн  көз 

каранды.  

КОБ балдардын импрессивдүү, экспрессивдүү дагы,  о .э.  

оозеки жана жазуу тилинде дагы  бузулуулар  белгиленет .    

Программанын ар бир бөлүгү айрым логикалык 

ырааттуулукта жайгашкан темалардын тизмесин камтышы керек, 

негизги грамматикалык түшүнүктөрү,  көндүмдөрдү, 

грамматикалык жана тыныш эрежелердин жана көндүм  спектрин 

камтыйт.  Материалды берүү системасы тил  мы йзамдарын жана 

тил системасын түзүүдө түшүнүү шарттарын камсыз кылууга 

тийиш.  
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Эне тил  сабактарында   билим берүү,  өнүктүрүү жана түзөтүүчү 

милдеттер ишке ашырылат .  

 

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  сабатты өздөштүрүү  процессинде   окуу жана жазуунун  

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  мазмундуу окуу жана жазуу,  оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө 

жана куруу    көндүмдөрүн өнүктүрүү.  баарлашуунун 

максаттарына ылайык  кептик айтууну куруу;  

  коомдук -турмуштук,  жалпы жана атайын билим алуу 

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди 

чечүү үчүн жазуу жана оозеки тилин пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү  ;  

  көркөм чыгарманын мазмунун түшүнүү көндүмдөрүн 

калыптандыруу,  текст менен иштөө;  

  окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу  ;  

  баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө 

тиешелүү денгээлде оозеки билдирүү үчүн дараметин 

өнүктүрүү;  

  көрүп -угуу жана   угуу   аркылуу оозеки кепти кабыл алуу,  

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү , оозеки  коммуникация 

процессинде  пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;  

  окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу,  

алардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, предметтик –  

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу 

кебин өнүктүрүү,  жамааттык  иштөө көндүмдөрүн түзүү.  
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  анализдөө, салыштыруу,  себеп -натыйжалык байланыштарды 

түзүү  боюнча логикалык аракеттер;символдук белги -

аракеттер -  алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;билимдерди кеңейтүү, 

өнүктүрүү , актуалдаштыруу;окуу иш -аракеттерин 

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн логикалык тизмегин 

түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү 

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз  түзүмүн схема түзүү 

менен)  жана моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө 

өзгөртүүлөрдү киргизүү ) ;  

  пландаштыруу,  контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

  жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу;  

  сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн   негиз  түзүү жана  илимий 

билимдердин системасын  жана ишинин негизги 

элементтерин,  жаңы билимдерди колдонуу   көндүмдөрүн 

өнүктүрүү.   

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу .  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап -сезүү.  Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.   Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

Сүйлөө .  Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү 

үчүн баарлашуунун  максаттарына жана шарттарына ылайык  тил 
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каражаттарын тандоо.  Оозеки кептин диалог формасын 

практикалык түрүндө   өздөшт үрүү.  Окуу  милдетине ылайык 

оозеки  монологдук баяндоонун практикалык өздөштүрүү  

(сүрөттөө,  баяндоо,  ой жүгүртүү) .   Окуу  жана күнүмдүк 

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 

(саламдашуу,  коштошуу,  кечирим, ыраазычылык,  суроо -талап 

менен кайрылуу) .  Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура 

интонацияны сактоо.  

  Окуу.    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу) .  Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  

  Сөздөрдү,  сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска 

тексттерди түшүнүп  окуу.  тыныш белгилерине ылайык басым 

жана тыным менен окуу.  Кыска  тексттердин  жана ырлардын 

материалында  маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. 

Орфоэпиялык (бүтүн сөздөр  менен окууга өтүүдө)  окуу  менен 

таныштыруу.    Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)    көчүрүп 

жазып жатканда, өзүн -өзү көзөмөлдөө каражаты катары  

Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу 

максатында тандап окуу.  Текстте берилген ачык маалыматты 

табуу.  Текстте камтылган маалыматтын неги зинде жөнөкөй 

тыянактарды түзүү.  Текстте камтылган маалыматтарды жалпылоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү,  сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу.  Окуу ишинин бул 

түрү үчүн коюлган  гигиеналык талаптарды эске алуу менен так,  

тыкан жазууну  өздөштүрүү  жазуудагы  гигиеналык талаптарды 

өздөштүрүү.   Колдордун  эркин кыймылдарын жана манжалардын  
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моторикасын өнүктүрүү.    Такта  мейкиндигинде жана баракта   

багыт алуу ыктарын өнүктүрүү.  Айтылышы менен жазылышы 

карама -каршы келбеген  сөз жана сүйлөмдөрдү  айтуу менен 

жазуу.    Жазылган текстти текст -образ менен салыштыруу,  

муундап окуп салыштыруу.   Сүйлөмдөрдү  жазууда эрежелерге 

тиешелүү каттоо (сүйлөм аягында чекит башында баш тамга) .    

Адамдардын    аттарын баш тамга менен жазуу көн дүмүн 

калыптандыруу.  жазууга.  Тамга  эмес  графикалык каражаттардын 

милдетин түшүнүү:  сөздөрдүн ортосунда мейкиндик,  ташымал 

белгиси.  Сөздөр жана сүйлөмдөр.  Сөздү  талдоо үчүн материал, 

изилдөөнүн объектиси катары кабыл алуу.  .    Белгилүү  эрежелер 

боюнча   угуп,  окуп көчүрүп жазуу.  Уккан жана окуган текстти   

мазмунун кыскача жазып баяндоо.   Балдар  үчүн кызыктуу 

темалардагы чакан өздүк тексттерди түзүү (таасирдин негизинде,  

адабий чыгармалар, сүрөттүк окуялар,  сүрөттөр сериясы, 

видеожазманын үзүндүсүнүн н егизинде ж.б.) .  

Сөздүн  маанисине көз салуу.  Сөз  жана сүйлөм  ортосундагы 

айырма.  Сүйлөм   менен иштөө:  сөздөрдү тандап,   тартибин 

өзгөртүү.  Сүйлөмдөгү интонация.   Берилген интонация менен  

сүйлөмдү куруу.     

Сабаттуулукка окутуу .  

Фонетика .  Кеп тыбыштары . Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү.  Сөздөгү  тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө.  Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу.  Үндүү жана үнсүздөрдү 

айтуу ортосундагы айырмачылык,  басым түшкөн жана т үшпөгөн  

үндүүлөр,    жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.  
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Муун сүйлөөнүн минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  

муундарга бөлүштүрүү.  Басым ордун аныктоо.  

Графика.    Үн  жана тамганын ортосунда айырма.  Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.   Үндүүлөр  -  

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары.   е ,  

ё ,ю,я  тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку 

үнсүз тыбыштын жумшактык   белгиси катары. тамгалардын 

тизилүү катары..  

  Жазууда ажыратуу жана жумшартуу белгисин колдонуу.   

Сөздөрдө   тыбыштык жана тамгалык курам    мамилесин түзүү;    

йоттошкон тагалардын  жазылышы жана айтылышы. Тамга  эмес  

графикалык каражаттарды колдонуу:  с өздөрдүн  ортосунда 

мейкиндик,  ташымал белгиси, абзац.   Кыргыз/орус алфавити 

менен таанышуу.  Алфавитти  билүү:  тамгаларды  туура атоо,  

алардын тизмегин билүү.   

  Баш  тамгасы менен  сөздөрдү алфавит  боюнча жайгаштыра  

билүү.    Сөз  курамы (морфоэмика) .  Сөз  бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк.  

Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.   Уӊгу,  түпкү 

тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.   Уӊгулаш  сөздөр,  тектеш, 

сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  

 Сөздү  түзүмү боюнча тандоо. Сөздүктөр,  маалымдамалар, 

каталогдор  боюнча алфавит менен иштөө.  Баш тамга боюнча 

сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, алфавиттик тартип боюнча 

сөздөрдү жайгаштыра билүү (мисалы:  фамилиялар,  аттар)   
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Орфография.   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу:   

сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сү йлөм башында,  энчилүү 

аттардагы баш тамгалар;   муун боюнча ташымал;  тыныш 

белгилерин колдонуу;     

Кепти өнүктүрүү .  Текстти  өз   алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү.  Сюжеттик сүрөттөр  сериясы,  өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,   байкоо бо юнча анча чоң эмес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Систематикалык курс  

Фонетика жана орфоэпия.   

Үндүү  жана үнсүздөр,  аларды айтуу ортосундагы 

айырмачылык.    Жумшак жана каткалаң   үнсүздөр,  жумшак жана 

каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо,  түгөйлөш жана т үгөйлөш  эмес 

тыбыштарды    үнсүздөрдүн   жумшактыгы боюнча аныктоо.   

Басым, сөздө басым  түшкөн үндүүлөрдү табуу.  Сөздөрдү  

муундарга бөлүү.   Тыбыштардын  сапаттык мүнөздөмөлөрүн 

аныктоо.     Тыбыштарды  жана сөз айкаштарын үндөрдүн кыргыз/  

орус адабий тилинин ченемдерине ылайык   так айтуу.  Сөздөрдү  

фонетикалык талдоо.   

  Морфология.  Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат:  зат 

атооч,сын атооч,  тактооч,  этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү.  Зат  атооч.  Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?"  жана "эмне ?"  суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу.  

Зат атоочко берилүүчү суроолор.  Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү.  Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү.  Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө 
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боюнча өзгөрүшү.  Зат  атоочун  1 ,2 ,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү.  Зат  атоочун жөндөмөсүн аныктоо.  Зат  атоочун көптүк 

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү.  Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  

Сын атооч.  Сын атоочту   кепте колдонуу,   жана анын 

мааниси.  Сын атоочко берилүүчү суроолор.  Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү.  Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Ат атооч 

жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат атоочтор,  кепте пайдалануу 

жана мааниси.  Жекелик ат атоочтор:  1 ,  2 ,  3 -жак жекелик жана 

көптүк түрлөрү. Жактама  ат  атооч тордун жөндөлүшү.  Кепте ат 

атоочту туура пайдалануу (мен,  менде,  ал,аны,  анда,  ал үчүн) .   

Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу.  Этишке 

берилүүчү суроолор.  Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.    «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген 

суроолорго  жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.   Этиштин 

чактары:  өткөн чак,  келээр чак,  учур чак.   Этиштин өткөн чак,  

келээр чагынын жак жана сан   боюнча өзгөрүшү.  Этиштин  I   

жана  I I  жагы боюнча жакталышы (практикалык билүү) ,  

аныктоонун ыкмалары.   Этишти морфологи ялык талдоо.   

Уӊгу.   Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде) .    

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу.  

Алардын милдети:  зат атоочтун жана ат ат оочтун жөндөмө 

формаларын  түзүүсү.   Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  

(приставка)менен предлог ортосундагы айырмачылык.    

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Лексика.  Маанисин  тактоону талап к ылган сөздөрдү 

аныктоо.  Тексттеги сөздүн маанисин  аныктоо же   түшүндүрмө 

сөздүктү колдонуу менен баалуулуктар сөздүн маанисин тактоо. 

Бир  маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү түшүнүү,  сөздүн  түз 

жана каймана мааниси.  Кепте  синонимдердин жана 

антонимдердин пайдалануусун колдонуу.   

  Синтаксис. Сүйлөмдү,  сөз айкаштарын,  сөздөрдү 

айырмалоо.  Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын 

белгилөө,  үйрөнгөн грамматикалык түрлөрү менен сөз 

айкаштарынан сүйлөм түзүү,   жана аны жайылтуу.  Максатын 

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн  бөлүнүшү:   суроолуу,  илептүү, 

жай    сүйлөмдөр.   Ойго эмоционалдык түс (интонация)  берүү.    

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү     баса белгилөө.  

                          Сүйлөмдүн  негизги мүчөлөрү:  ээ  жана 

баяндооч.  Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү.  Сүйлөмдүн  негизги 

мүчөлөрүн табуу.  Сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч мүчөлөрүн 

айырмалоо.  Сүйлөм,  сөз айкаштары, сөз ортосундагы байланышты 

орнотуу.  Сүйлөмдүн бир өӊчөй мүчөлөрүн колдонууда 

интонацияны пайдалануу,  үтүрдү  колдонуу.   Бир  өӊчөй мүчөлөр, 

байламталар  менен сүйлөм түзүү.  Татаал сүйлөмдөр менен 

таанышуу,   эки  жөнөкөй   сүйлөмдөн турган сүйлөмдөр.  Жөнөкөй  

жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.   Татаал 

сүйлөмдөрдөгү үтүр.  Татаал сүйлөм түзүүнү үйрөнүү, 

байламталардан кийинки тыныш белгил ери.    

Орфография  жана пунктуация.    Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу.   

Орфографиялык сөздүктү колдонуу.     

 Туура  жазуу эрежелерин колдонуу:  
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•  ташымал эрежелери;  

•  энчилүү аттарында,  сүйлөмдүн башында баш тамга;  

•  сөздүн тамырындагы басым  түшпөгөн үндүүлөрдү текшерүү;  

•  сөздөгү  уяӊ жана каткалаӊ үнсүздөр;  

•  айтылбаган үнсүздөр (орус  тилинде);  

•  сөз  тамырындагы текшерилбеген үндүү жана үнсүз тыбыштар 

(чектелген сөздөр тизмесинде);  

•  ажыратуу жана ичкертүү белгиси;  

•   жеке ат атоочторду   ж азуу эрежелери;  

•    сүйлөмдүн аягындагы тыныш белгилер:  чекит,  суроо жана  

илеп белгилери;  

•  бир өӊчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдөгү   тыныш белгилер (үтүр) .  

 

Окуучулардын даярдык деңгээлине   талаптар  

Компетенциялардын калыптангандыгы.  

а) баалуулук -маанилик компетенттүүлүк:  

 адам баарлашуусунун негизги каражаты катары тилдин 

ролун сезүү;  

 туура жазуу жана оозеки тил жеке маданиятынын 

көрсөткүчү экенин түшүнүү;  

 өз  кебине   байкоолорунун негизинде өзүн -өзү баа берүү 

жөндөмдүүлүгү;  

б) маалыматтык :  

 окуу маселелерин  чечүү үчүн ар  кандай булактардан 

алынган керектүү маалыматты табуу үчүн тилди  колдоно 

билүү;  
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 орфографиялык жана тыныш эрежелерине ылайык жазуу 

жөндөмдүүлүгү, окуу тексттин окуп,  анализдеп бул 

курактагы балдарга арналган сөздүктөр жана маалымдамалар 

булактарын пайдаланууну;  

 окутуу өз  алдынчалыгын жана окуучулардын таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын чагылдырган жалпы окуу 

көндүмдөрдүн жана жалпы иш -аракеттердин 

калыптандырылышы;  

в) окуу -  таанып билүү:  

 сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм, тамга,  сөз  түркүмү,  сөз бөлүгүнүн 

сыяктуу тил бирдиктерин мүнөздөө,  табуу,  салыштыруу,  

классификациялоо жөндөмдүүлүгү;  

 өзүнүн  иш -аракеттерин башкара алуу,  жазуусун текшерүүгө 

алуу жөндөмдүүлүгү;  

 стандарттык жана стандарттык эмесокуу кырдаалдарында 

билимди туура пайдалана билгендик;  

г)  коммуникативдик:  

 диалог жүргүзүү жана кеп этикеттин ченемдерге ылайык 

байланыш жагдайды эске алуу менен маек куруп,  жөнөкөй 

оозеки монологду,    жазуу тексттерин түзүү жөндөмдүүлүгү;  

 суроо берүү жөндөмдүүлүгү.  

Окуучулардын  билимин баалоонун критерийлери жана 

стандарттары  

Кыргыз /  орус тили боюнча контролду уюштуруунун 

өзгөчөлүктөрү  
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  Окуучулардын жетишүү деңгээлин  контролдоо жазуу  

түрүндө жүргүзүлөт:  диктант,   грамматикалык тапшырмалар,   

контролдук көчүрүүлөр,  кыскача баяндар,  тесттик тапшырмалар.  

Жат жазуу  орфографиялык жана пунктуациялык ыктарын,  

жөндөмдөрүн текшерүүгө кызмат кылат.  

Диктант  тексттер бардык балдар менен аларды ишке ашыруу 

мүмкүнчүлүгүнө  ылайык орто кыйындык менен  тандалып 

алынат.  Ар бир текст окулган орфограммалардын  (сөздүн жалпы 

санынан болжол менен 60%) жетиштүү санын камтыйт.   

Текст    изилденбеген эрежелерди,    сөздөрдү камтыбаш 

керек,  же бул сөз алдын ала  доскада жазылган   болууга тийиш. 

Жаңы изилдөө жүрүп жаткан     сөздөр  жана   грамматикалык 

эрежелерди киргизүү максатка ылай ыксыз.  

Диктант катары ырааттуу тексттер сунуш  кылынат -  

балдардын  мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкташтырылган ар  кандай 

автордук,  же мугалим тарабынан түзүлгөн.  Тексттин  тематикасы   

балдарга жакын жана кызыктуу болушу керек:  достук,  балдардын  

жашоосу,  мекени,ж аратылыш, саякат,  ж.б .  жөнүндө. 

Сүйлөмдөрдүн түзүлүшү жөнөкөй болушу керек,  айтуу максаты  

боюнча ар кандай жана башталгыч мектепте өтүлүүчү 

синтаксистик категориялар менен 2 -8 сөздөрдөн (бир өңчөй 

сүйлөмдөрдөн) турушу керек  

    Грамматикалык   талдоо  окуучулардын грамматикалык  

кубулуштарын, сөз жана сүйлөмдөрдүн жөнөкөй тил анализ 

жасоого мүмкүнчүлүгүн,   түшүнүү даражасын текшерүү болуп 

саналат.  

Грамматикалык талдоону  аткарууну текшерүү үчүн  текшерүү 

иштери колдонулат,  алардын мазмунуна 2 ден ашык эмес  

грамматикалык талдоо   киршгизилет.  
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Жакшы жетишкен окуучуларга  кыйынчылыгы 

жогорулатылган,  тилдик өнүгүүнү талап кылган кошумча 

тапшырмалар сунушталат.  

Контролдук көчүрүү,  диктант сыяктуу эле   орфографиялык 

жана пунктуациялык ыктарын,   эрежелерин билүү  жөндөмдөрүн 

текшерүүгө кызмат кылат.  Ошондой эле,  контролдук көчүрүүдө, 

басылган текстти көчүрүү,  сүйлөмдөрдүн чек араларын   табуу,  

oрфограммаларды аныктоо,  тексттин бир бөлүгүн  жаза билүү  

текшерилет.   

Контролдук көчүрүүгө жоголгон тыныш белгилери  мен ен 

ырааттуу тексттер сунушталат.  

Баяндама  (окутуу)   жазуу көндүмдөрүн калыптануусун сыноо 

болуп саналат,  тексттин негизги мазмунду ачып көрсөтүү 

жөндөмдүүлүгү, түшүнүп негизги ойлорун калтырбастан берүү 

жөндөмдүүлүгү;  эне тилинин эрежелерин урматтоо  менен  жазуу 

түрүндө айтып берүүнү уюштуруу.  

Баяндама  үчүн так сюжеттик  линия баяндоо  мүнөздөгү 

кыскача   текст сунуш кылынат. Бара -бара,    жөнөкөй сыпаттама 

текстти пайдаланууга болот -  пейзаж,  портрет ж.б .  

Тесттер  -  стандарттуу эмес окуу кырдаалда өз  билимин 

колдонуу мүмкүнчүлүгүн түзүү көлөмүн аныктоо боюнча 

текшерүүнүн динамикалык түрү.  

Сандык  баа берүүнүн өзгөчөлүктөрү (баалоо)  

"5" ("эң жакшы")  –  талаптарды аткаруу деңгээли 

канааттандырарлыктан  олуттуу жогору:  азыркы жана мурунку 

окуу материалдан да каталардын жоктугу;  бир кемчиликтен ашык 

эмес;  баяндоо  ырааттуу  жана толук.  
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"4" (  "жакшы") -  аткаруу талаптары  канааттандырарлыктан 

бир деңгээл жогору:  кошумча материалды пайдалануу,  суроолорго 

жооп толук жана ырааттуу  чагылдырылган;  пикиринин көз 

карандысыздыгы, талкууланып жаткан маселеге өз  мамилесинин 

чагылдырылышы.   азыркы окуу материалдарынан  2 -  3 каталар 

же 4 -  6 кемчиликтер;  өткөн материалдар боюнча 2  катадан же 

4кемчиликтен ашык эмес;    материалдын  логикалык бузуулары  

бар;  окуу милдетти чечүүгө туура эмес ыкмаларды колдонуу;  

материалды  чагылдыруудагы кээ бир каталар.  

"3" (  "канааттандырарлык") -  белгилүү   аткаруу талаптарына 

шайкеш  келүүнүн минималдуу деңгээли;  учурдагы окутуу 

материалдарын 6  катадан  ашык же орунсуз 10кемчилик;  өткөн 

окуу материалдарын  5  катадан көп эмес,    8  кемчиликтерн 

ашпашы керек;  логиканын кээ бир  бузулуусу;   талкууланып 

жаткан суроону  ачыктоо толук  эмес.  

"2"  (  "жаман")  –  талаптарды  аткаруу канааттандырарлыктан 

бир деңгээл төмөн:  көп учурда азыркы окутулуп жаткан  материал 

боюнча  6  ката  же 10 кемчиликтен көбү бар;  өткөн материал 

боюнча орунсуз 5  ката  же 8  кемчилик;  тексттин логикасы 

бузулган;  талкуулан ып жаткан суроону  ачыкталган эмес жана  

толук  эмес,   тексттин негизги жоболору эч кандай такталган  

эмес  же  туура эмес.  

Кыргыз/  орус тилинен жазуу ишин баалоо.  

КОБ окуучулар үчүн:  

1-класс  

Диктант  
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"5"  -     а)  текст орфографиялык каталары жок жазылган ;  

б) бир оңдоо же техникалык ката бар;  

"4" –    а)  1 -2 орфографиялык  же 2 -3 техникалык ката 

кетирилген;      

б) 3төн ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;  

 "3"  -     а)  3 -6 орфографиялык  ката же 4 -6 техникалык ката 

кетирилген;  

б) 5тен ашык эмес -түзөтүүлөр  же чийүүлөр бар;  

"2"  -  6 орфографиялык,  6 -7-техникалык каталары бар  

диктантка  коюлат (биринчи класстын окуучуларына "2" 

коюлбайт)    

Эскертүү:  

бир ката,  ошол эле бир сөздө кайталанып кетирилсе 1  ката 

катары саналат,  ал эми  ар  кандай сөздөргө бир эле эре жеге ката 

кетирилсе    эки ката деп саналат.  

2-4-класстар  

Грамматикалык  тапшырмалар  

"5"  -  ката жок.  

"4" –  3/4   кем  эмес тапшырма туура аткарылган.  

"3" -  кеминде 1/2  тапшырма   туура аткарылган.  

"2" -  бүт иш  туура эмес  аткарылган же тапшырма такыр эле 

аткарылган эмес   болсо.  

Баяндама жана дилбаян.  
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 "5"   -  эгер жазуу темага (текстке)   толугу менен туура  келсе;  

1  түзүмдүк туруксуз ката кетирилсе (сөздөрдүн ырааттуулугу 

бузулган учур,  аттарын алмаштыруу ж.б.) ,  1 -стилистикалык ката 

бар.  

"4" -   жазуу  жалпысынан теманын атына (текстке)  ылайык 

келсе;  1 -2 сүйлөмдү курууда жана сөздөрдү колдонууда ката 

кетирилсе,    1 -2 орфографиялык ката болсо.  

"3"  -  баян же дилбаян жазуучунун тексттинен (темадан) 

четтөөлөр бар болгон,  сүйлөм түзүлүшүндөгү 3 -4 каталар жана 

сөздөрдү туура эмес колдонгон,   3 -5 орфографиялык   катасы бар 

жазууга коюлат.  

"2"  -  дилбаян темага (текстке)  дал келбесе,  сүйлөм курууда 

олуттуу   каталар бар,  сөз  пайдалануу ченемдерине  караганда, 

олуттуу четтөөлөр бар,    6дан ашык орфографиялык   ката 

кетирилген.  

Эгер дилбаянда  5 -тен ашык техникалык ката  кетирилген 

болсо,  баа 1 -баллга   азайтылат.  1 -4 класстардын окуучуларына  

жазуу чыгармалары үчүн жаман баа коюлбайт,  бирок зарыл 

болгон окуучулар менен жекече иш жүргүзүү керек.  

Эскертүү:  

Башталгыч мектепте иш  түрлөрү окутуу мүнөздө экенин эске 

алып,  канааттандырарлык эмес баалар "көзөмөлдөө" 

дилбаяндарына жана баяндамаларга коюлат.  

 

  Кепти  өнүктүрүү   
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Баарлашуу кырдаалын сезе  билүү:  кайда ким менен,  эмне 

максат менен   баарлашууну ишке ашыруу.  Диалог түрүндөгү 

кепти практикалык өздөштүрүү.  Өз  пикирин билдирүү.  Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу,  коштошуу,  кечирим, 

ыраазычылык,  суроо -талап менен кайрылуу) .  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүнд ө  так жана толук 

жооп берүүнү өздөштүрүү.  Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -

жооп  диалогун түзүү.   Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар 

кандай тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  

өздөштүрүү.    (баяндоо, сүрөттөө) .  Сюжеттик сүрөткө  

суроолордун жардамы баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү 

жана жазуу (суроолор,  сүйлөмдөр түрүндө);  даяр  план менен 

сюжеттик окуя түзүү (суроолор,  жай сүйлөмдөр түрүндө) .  

Аӊгемелерге  сүрөттөө  элементтерин   киргизүү.  Окуу  

материалдары менен  оозеки жооп түзүү (окуу жана ишкер 

тилинин спецификасы).  

Текст.  Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.   Тексттин наамы.   Тексттеги   

сүйлөмдөрдүн тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн 

тизмеги.  Тексттин  түзүлүшү боюнча ар  тараптуу иш:  наам коюу,  

сүйлөмдөрдүн ,  тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  

Текст  планы. Берилген текстке план   түзүү.      

  Текст түрлөрү:  баяндоо,  сүрөттөө,  ой жүгүртүү,  алардын 

өзгөчөлүктөрү.  Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так,  туура,  ж ана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын,  эрежелерин эске алуу менен туура түзүү,  берилген 
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тексттерди тууралоо;  тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк.  Мугалимдин 

жетекчилиги алдында,  жамаат менен чогуу  даярд алган план 

боюнча изложение жазуу.  Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча 

толук жана так баян жазуу (сочинение) .  

Окуу.    

Үн   чыгарып окуу.  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлү к берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү.  Тыныш  белгилерине ылайык басым 

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.      Тыныш белгилерин 

басым менен белгилеп окуу,   эрежелерин окуу.  интонация -релиз  

менен сүйлөмдөрдү окуу.  Ичинен окуу.   Ичинен окуп, 

чыгарманын  маанисин түшүнүү (   көлөмү жана жанр жагынын 

жеткиликтүү чыгармалар колдонулат) .  Тексттен  керектүү 

маалыматты табуу  жөндөмү.  Тексттин  ар  кандай түрлөрү менен 

иштөө.  Тексттин ар   кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк 

алуу:  көркөм,  окуу,  илимий -популярдуу,  аларды  салыштыруу.  

Тексттин бул түрлөрүнүн максатын аныктоо.  Элдик фольклордук 

текстин өзгөчөлүктөрү.  тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.   Китепти аты жана көркөмдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз  алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.    Маалыматтын  ар  кандай түрлөрү менен иштей 

билүү.  Жамааттык талкууга катышуу:  суроолорго жооп бере 

билүү,  тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү,  аӊгеме 
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учурунда текстти колдонуу  аркылуу тол уктоо.  Көркөм  жана 

маалымдоочу материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият.  Китеп искусствонун өзгөчө түрү 

катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп 

окуу,  көркөм,  справочная.  Китептердин  элементтери:  мазмуну,  

баш сөзү,  башкы бет,   аннотация,  иллюстрация.  Китептеги  

маалымат түрлөрү:  или мий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу 

менен китептер,  маалымдоочу материал) .   

Китептердин  типтери (басылмалардын):  китеп -чыгарма, 

жыйнак -китеп,  сочинениелер -жыйнагы,  маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,   баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери.  «Мекен» түшүнүгүн сезүү,   ар 

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы  идеялардын,  

каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн окшоштугун 

билүү.  Чыгармалардын баатырларынын    мүнөздөмөсү. 

Тексттердеги каармандарды,  окуяларды мүнөздөгөн  сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын табуу.  Каармандардын жүрүм -турумун 

талдоо (окутуучу менен),  тамга иш жүйөлөрү баяндалат.  

Каармандардын аналогия боюнча же тескерисинче  салыштыруу.  

Автордун каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде   

аныктоо.  

  Баатырдын,  каармандын  мүнөздөмөсү.  Баатырдын  мүнөзү 

портрет,  иш -аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм  

тексттин  ар  кандай түрлөрүн өздөштүрүү:  толук,  тандап жана 

кыска (  негизги идея лары).  
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Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо) ,  окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо) .  Окуу,  илимий -популярдуу 

жана башка тексттер менен иштөө.  Окуу,  илимий -популярдуу 

жана башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.   

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, 

өзөктүү  жана таяныч сөздөр.      

 Текстти өзөктүү жана таяныч сө здөргө,  моделге,  схемаларга  

таянып айтып берүү.  аныктоо.    Текстти  толук  жана  кыскача 

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен) .  

Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу.  Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү:  суроолорду түшүнүү,  аларга өз  

алдынча жооп берүү,  жана текст боюнча суроолорду берүү;  

маектештин сөзүн бөлбөй,  кунт коюп угуу жана сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз  ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 

көркөм,  илимий -таанып билүүчү  текст) .  Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  

   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин,  жана бир нече маанилерин таануу) ,  активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү.   Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же 

суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу.  

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана  көркөм тексттин 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан  же окуган тексттин мазмунун 
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айтып  берүү.  Таасирлерди  баяндамада (сүрөттөмө, аргумент,  

баяндоо)     (тиричилик,  өнөр ишинен,  көркөм чыгармадан)  айтып 

берүү.  Өз   аӊгемесинин планын куруу.   Монолог  

билдирүүсүндөгү өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен тил көркөм 

(синоним, антоним, салыштыруу)  каражаттарын тандоо жан а 

колдонуу .  

Жазуу  (жазуу кебинин маданияты)  

Жазуу эрежелери:  чыгарманын мазмуну  баш атына туура 

келиши (теманын чагылышы, окуянын орду,  каармандардын 

мүнөзү)   көркөм каражаттарды берилген темадагы мини -

сочинениелерде, аңгемелерде пайдалануу (салыштыруу) .  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата -мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген  (ПӨК) кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабиятт ын 

чыгармалары. Китептердин  ар  кандай түрлөрү:  тарыхый,  

укмуштуу жоруктар жөнүндө,   илимий -популярдык,  маалыматтык -

энциклопедиялык адабият;  балдар үчүн мезгилдүү басылмалары 

(тандоо аркылуу) .  Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар  

башка элдердин фольклордук чыгармалары, мекен,  жаратылыш, 

балдар,  жаныбарлар,  эмгек,  туура менен туура эмес,  жакшы жана 

жаман иштер  жөнүндө чыгармалар,  күлкүлүү чыгармалар.  Адабий 

пропедевтика   (иш жүзүндө өздөштүрүү) ,  көркөм адабий кептин 

маанисин аныктоо,  тексттин   наркын  аныктоо үчүн (мугалимдин 

жардамы менен)  көркөм сөз каражаттарын билдирүү:  синоним, 

антоним, салыштыруу.   
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Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу:  көркөм чыгарма, автор 

(айтып берүүчү) ,  сюжет,  тема;  чыгарманын каарманы, анын 

портрети,  кеп,  кылык -жоруктары, ойлору;  жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси.  Проза жана поэтикалык сөз,  таануу,  айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм,  уйкаштык).  Фольклор  

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо) .  Чыгармалардын  

жанрдык түрдүүлүгү.  Кичине  элдик формалар (бешик ы рлары, 

балдар ырлары, накыл сөздөрү,  жаңылмачтар, табышмактар) -  

таануу,  айырмалоо,  негизги маанисин аныктоо.  Жомоктор  

(жаныбарлар жөнүндө,  турмуштук,  сыйкырлуу жомоктор).  

Жомоктун  көркөм өзгөчөлүктөрү:  лексикалык, курулуусу 

(композиция) .      Адабий  (  а втордук)  жомок.  Аңгеме, ыр,  тамсил 

–  жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк,  курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгармачыл иш -

аракеттери (адабий чыгармалардын негизинде)  окуучулардын 

чыгармачыл иш -аракетинде адабий чыгарманын текстти че чмелөө:  

ролдор менен окуу,  инсенировка,  драматизация;  оозеки сөз менен 

сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору,  

жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш -

чаралардын тизмеги:  иш -аракеттерди ишке ашырууга планды 

сактоо);  сочинение  элементтери менен изложение,  адабий 

чыгармага негиздеп өз  текстин түзүү (окшоштук боюнча текст),  

сүрөттөрдүн  чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке 

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү.  

Адабий окуу  

Ар бир класстагы «Адабий  окуу» предметинин мазмуну   негизги 

иштин багыттарын чагылдырат жана төмөнкү бөлүктөрдү 

камтыйт:  
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 Балдардын окуу чөйрөсү.  

 Окуу техникасы.  

 Окуп жана угуп жаткан учурда окуп -   түшүнүүнүн 

ыкмаларын калыптандыруу,  окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрү.  

  Окулганды   эмоционалдык жана эстетикалык сезе  билүү. 

Текст  талдоо элементтери.  

  Адабий пропедевтика.  

  окуучулардын чыгармачылык иши (адабий чыгармалардын 

негизинде) .  Оозеки  жана жазуу тилин өнүктүрүү.  

Программада    балдардын    өз  алдынча   үйдөн 

окуусун,  сабактан жана сабактан тышкаркы окууну  

уюштуруу каралган,  бул окуунун негизги өзгөчөлүгү  бул 

сабактарда окуучлар хрестоматия китеби менен эмес,    

балдар китеби менен иштешет.   сабактан тышкаркы оку у 

системасынын негизги өзгөчөлүгү балдар "окуу китебинин 

ичинде" окушат,    башкача айтканда ушул бөлүмдүн 

жазуучуларынын окуяларын же ырларын,  повесттин  окуу 

китебине кирбей калган башка бөлүмдөрүн окушат.   

Ошентип, көркөм чыгарманын жалпы толук кабыл ал уу 

принциби ишке ашат.  Сабактан тышкаркы окуу сабактарында 

ар  бир бөлүм  боюнча  окуу иштери аяктагандан кийин 

өткөрүлөт.  Бул сабактарга чыгармаларды  жана темаларды 

тандоо –  мугалимдин жеке  иши. Ар бир окуу жылдын аягына 

карата өз  алдынча окуу үчүн китеп тердин болжолдуу 

тизмеси  көрсөтүлөт,  аларды класстан тышкаркы окуу 

сабактарында колдонууга болот  

Окуу китептерине кирген бардык ырлар  жаттоо  үчүн 

сунушталат,  ошондой эле мугалимдин тандап алуусу боюнча   

прозанын чакан  (3 -4 сүйлөмдөн 7 -8 сүйлөмгө чейин) 
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үзүндүлөрү .  Мугалим  үчүн жаттоо ырлардын саны жана 

көлөмү өтө чоң көрүнгөн болсо, балдар өз  тандоосу менен 2 -

3 ыр жаттаса болот.  

Адабий окуу сабактары боюнча окуу иш -аракеттеринен 

(жемиштүү окуу технологиясы)  туура окуу ишмердүүлүгүн 

камсыз кылуучу технология  негиги болуп саналат,  ал  жаш 

окуучулардын окурмандык компетенциясын 

калыптандырууну камсыз кылат.  

Текст   менен иштөөнүн технологиясы    үч этапты 

камтыйт.  

I  этап.  Текст  менен окууга чейин  иштөө.  

 Антиципация (күтүү, алдыдагы окууну прогноздоо ) .  

Тексттин семантикалык, тематикалык,  эмоционалдык 

багытын аныктоо,  анын каармандарын чыгарманын аталышы   

боюнча баса белгилөө,  жазуучунун аты -жөнү,  түйүндүү 

сөздөрү,  текстти окурмандардын мурунку тажрыйбасына 

таянып иллюстациялар менен иштөө.     окуучул ардын 

даярдыгын   эске алуу менен сабак максаттарын иштеп чыгуу  

(окуу,  умтулуучулук,  эмоционалдык,  психологиялык).  

I I  этап.   Окуу учурунда   текст менен иштөө.  

Текстти  алгачкы окуу.  окуучулардын текст,  жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн мүнөздөмөлөр үнө  

ылайык,   өз   алдынча окуу класста  окуу,  угуп окуу,  же 

аралаш окуу (мугалимдин тандоосу боюнча) .  негизги 

кабылдоону мугалимдин тандоосу менен,  баарлашуунун 

түрлөрү боюнча,  ангеменин жардамы менен)  аныктоо. 

Окуучулардын  мазмуну,  эмоционалдык түсү боюнч а 

баштапкы божомолдорун тууралоо.  
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 Текстти кайра  окуу.  Жай  "ойлонуп" кайра -окуу (текст 

же анын айрым үзүндүлөрүн).  Текстти талдоо (ыкмалар:  

текст аркылуу жазуучу менен диалог,  окулган текст боюнча 

ангемелешүү,  түйүндүү  сөздөрдү  бөлүү ж.б. )  

Тексттин ар  бир маанилүү   бөлүгүнө  түшүндүрүү 

суроолорун коюу.   Окулган текстти  жалпылоо.   Тексттин 

мазмуну боюнча   жалпылоо суроолорун бер үү.  Тексттин кээ 

бир үзүндүлөрүнө  кайрылуу.  Көркөм  окуу.  

I I I-этап.  Окулган    текст  менен иштоо.  

Текст боюнча  түшүндүрүүчү  (маанилик)  маек.   Окулган 

текстти жамааттык  талкуулоо,  дискуссия.   Автордун 

позициясын  окурмандын   чечмелөөсү  менен  салыштыруу.    

Тексттин  негизги маанисин негизги идеялар жыйындысын 

аныктоо жана иштеп чыгуу.  

Жазуучу  менен таанышуу.  Жазуучу  тууралуу ок уя. 

жазуучунун инсандык сапаттары жөнүндө сүйлөш үү.  Окуу 

китебинин  материалы, кошумча булактар менен ишт өө .  

Аталышы  менен иштөө иллюстрациялар.  Аталыш  

маанисин талкуулоо. Окуучулардын  даяр иллюстрацияларга  

кайрылуусу.  окурмандын көз карашы менен сүрөт чүнүн 

катышы.  

  Окуучулардын (сезимдер, кыялдануу,  мазмунду  

түшүнүү,  көркөм түрү)  окурмандык ишмердүүлүк тармагына 

таянган чыгармачылык тапшырмалар.  

 

  Математика жана информатика  
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КОБ окуучулар  үчүн башталгыч мектепте математика 

курсунун негизги максаты ,  окуучулардын   туруктуу эсептөө 

жөндөмдүүлүктөрүн,  маселенин шартын талдоонун,  анын айрым 

компоненттеринин ортосундагы байланышты аныктоо,  маселени  

чечүүнүн туура жолун табуу үчүн окуучулардын   математикалык 

жөндөмдүүлүктөрүн,  көңүл  буруусун,   эске тутуусун,  кабыл 

алуусун,  ой жүгүртүү,  логикалык салыштыруусун,  классификация,  

сериация,  корутундуларын өнүктүрүүгө салым кошуу болуп 

саналат.  

КОБ окуучулардын математикалык иш -көргөзмө -

кыймылдаткыч, көргөзмө -каймана,  оозеки жана логикалык ой -

жүгүртүү өнүгүүсү нө өбөлгө түзөт.  Бул абстракттуу жамааттык 

шарттарды түзүү жана бекемдөөгө мүмкүндүк берет,  

математикалык сөз байлыкты, түшүнүү жана татаал логикалык -

грамматикалык курулуштарды пайдалануу  өнүктүрүүгө салымын 

кошот.   

Математика сабактары байкоо,  элестетип,  чыгармачылык 

менен иштеп,  өз  алдынча иштөө ыкмаларын үйрөтүү өзүн -өзү 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн салым кошо алат.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана 

алгоритмдик иш уюштуруу;  

  коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш -аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  
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  маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды  жана 

натыйжасын    айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  

  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация 

(мис,  объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  

  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика  сабактарында    математикалык жана 

практикалык маселелерди чечүүдө,  мисалы дүкөндөн эсептө ө  

сыяктуу,   өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ  

болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык 

кепти  аң -сезимдүү  пайдаланышат.  

 

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  түшүнүгү 

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат.  Бул тү шүнүктү 

калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында   жүзөгө 

ашырылат.  Бул түшүнүк предметтик көптүктөр  менен иш 

жүзүндө иштөөнүн   натыйжасында ачылат;  заттарды эсептөө, 

көлөмдөрдү өлчөө  учурунда.  Натыйжада,  "сан" түшүнүгүнүн 

математикалык моделин к уруу үчүн үч ыкма  ачылат:  сандык сан, 

иреттик сан,  сан  көлөмдөрдү өлчөө  бирдиги катары.  

Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы 

түшүнүгүн калыптандыруу менен  тыгыз байланышкан.  Бул 

процесс номурлоо жана натуралдык сандар  менен арифметик алык 

амалдарды аткаруу   жүргүзүү учурунда да,   калыптанат.  

Нумерацияны изилдеп жатканда окуучулардын иш -аракеттери  

турумдук ондук системасын   ишке ашыруу жана  бирдиктердин 

катышына  багытталган.  
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Математиканын  баштапкы курсунда арифметикалык амалдар 

түшүнүгү   маанилүү орунду ээлейт.  Ар бир арифметикалык 

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди 

аткарып,  белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге 

таянат.  Ар бир изилдөө -иши анын   мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.  

Сандар менен арифметика лык амалдарды   изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары   маанилүү орунду 

ээлейт.  Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 

биринчиден,  эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында 

аныктоо,  экинчиден,  дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөзд өгү  

окутууну уюштуруу.  Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп 

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын  бүт 

ишине аралашууга тартуу керек.   балдардын кызыкчылыктарын 

ишке ашырууну,  ошондой эле пикирлер ар  түрдүү каражаттар 

менен жардам берип,  иш ыкмаларын,  түрлөрүн колдонуу керек.   

  Башталгыч  мектептин математика курсунда ,  албетте,  абдан 

маанилүү болуп математиканын   негизги мыйзамдары гана эмес,    

анын практикалык  тиркемелери   экенин белгилей кетүү керек. 

Башкы  нерсе -  бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү 

эсептөөлөрдү,   өлчөөлөрдү  аткарып жатканда,   маселелерди 

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл.  Оозеки  

эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар  кандай материалдык жана 

символдук моделдери  пайдаланылат.  

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте   

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем  эсептөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу керек,  кээ бир учурларда,  аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

Эсептөө   көндүмдөрүн мааниси,  аларсыз окуучулар  

математиканын кийинки бөлүмд өрдүн   мазмунун өздөштүрө 
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албайт экенинде гана эмес.  Алар  болбосо,  системалуу  ар  кандай 

эсептөөлөр   колдонулчу башка окуу сабактарын,  өздөштүрө 

албайт экендигинде.   

Программада  оозеки эсептөө  техникалары менен бирге жазуу 

эсептөө  ыктарына  балдарды о кутууга зор маани   берилет.  Жазуу  

жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда алгоритмдештирүү 

маанилүү.  

КОБ окуучулардын сүйлөө речинин  бузулуу мүнөзүн жана 

кептин маанилүү ролун эске алып,   математикалык 

ишмердүүлүгүнүн бардык баскычтарында     кептик   сүйлө ө  ишин 

өнүктүрүү,  эсептөө  практикалык иш -аракеттерден   баштоо 

зарыл.    

Сандар  жана көлөмдөр .  Буюмдарды  эсептөө.  Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу.  Класстар жана 

разряддар.  Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу.  Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби,  салыштыруу белгилери.    Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,   тонна);    көлөм бирдиги  (литр),  

убакыт бирдиги (секунда,  мүнөт,  саат) .  Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер .  Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.   Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн 

бири,  төрттөн бири,  ондон бири,  жүздөн бири,  миңден бири) .  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана бөлүү.  Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.    Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз   

бир компонентин табуу.   Калдык менен бөлүү.  Сандык туюнтма. 
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Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу 

тартиби.  Сандык туюнтманын маанисин табуу.  Эсептөөдө   

арифметикалык амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада 

орун алмаштыруу жана топтоо;  сумманы  жана айырманы  санга  

көбөйтүү) .  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу,  көбөйтүү жана 

бөлүү алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер,  тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө) .  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.    

Мамилелерди камтыган маселелер:   эс еге көп,  мынчага көп 

(мынчага аз,  мынча эсе аз)    кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер,  сатып алуу жана сатуу,  ж.б.  Ылдамдык,  убакыт,  жол,  

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү;  товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар.  Маселени чечүү  жолун  

пландаштыруу.  Маселенин шартын жазуу (схемалар,  таблицалар 

жана башка моделдер) .  Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.   Мейкиндик мамилелер.  

Геометриялык фигуралар.   Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө,  төмөн, жогору -ылдый, оң -сол,  

ортосунда, жакын -алыс ж.б.  у.с . ) .   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү:  чекит, 

сызык (ийри,  түз)  үзүк сызык,    бурч,  көп бурчтук,  үч бурчтук, 

тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды 

аткарууга чийүү инструменттерин колдонуу.  Айлана -чөйрөдөгү 
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геометриялык фигуралар. Таануу жана айтуу:  куб,  шар,  

параллелепипед, пирамида,    цилиндр,  конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.   Үзүк  сызыктын 

узундугу.  Узундук  бирдиги (мм,  см,  дм,  км) .   Периметр.  Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты.  Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   

м
2
) .  Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө.  Эсеп,  көлөмдү өлчөө менен байланышкан 

маалыматтарды  чогултуу жана берүү,  алынган маалыматты  

турукташтыруу,  талдоо.  Логикалык байланыш жана сөздөрдү 

колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,  «жок»,  

«эгер . . .  анда . . .» ,  «чыныгы /  жалган экенин . . .» ,  «ар бири», 

«баардыгы»,«кээ бири») .  Передметтердин,  сандардын, 

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын)  эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын,  жөнөкөй алгоритмин, жазуу,  

түзүү жана ишке ашыруу.   Таблицаны окуу жана толтуруу.  

     Мекен таануу,    коом таануу жана табият таануу  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  айлана -чөйрө,  өз  өлкөсү,  шаары,  айылы,  өзү  жөнүндө  

негизги  түшүнүктөрдү калыптандыруу;  

  экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;    

  негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка 

адамдарга,  коомдук топтор жана жамааттар арасындагы   

мамилелеринин эрежелерин билүү;  аларды ишке ашыруу 

боюнча багыт алуу;  
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  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн)реалдуу  

иш-аракеттерди жасоо  жана жүрүм -  турумунда   аны 

ишке ашыруу;  

  белги -символдук каражаттарды   пайдалануу,  анын 

ичинде даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө 

же объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;  

  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т 

ышкы белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин 

негизинде салыштыруу;  

  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш 

пайдалануу;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     

тиешелүү кеп каражаттарын  колдонуу,  монолог кебин 

түзүү,   кептин диалог  формасына ээ  болуу;  

  өз  иш -аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну 

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроол орду берүүгө;  

 

   Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн  

табигый объекттер жана  буюмдар.  Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс,  формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.) .  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң,  сол,  жогору,  төмөн,  ж.б .) .  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал:  жыл мезгилдеринин алмашуусу,  кар,  

жалбырактардын түшүүсү,  куштардын учуп кетүүсү,  күн чыгышы, 

күн батышы, шамал,  жамгыр жаашы, бороон,  күн менен түн.      
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Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү.  Затта рдан  

мисалдар:  туз ,  кумшекер,  суу жана жаратылыш газы.  Катуу 

заттар,  суюктуктар,  газдар. Заттар,  суюктуктар,  газдар  менен 

жөнөкөй практикалык иштер.  Жылдыздар  жана планеталар.  Күн -  

бизге жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана 

жарык булагы. Жер -  планета,  Жер түзүлүшү жана өлчөмү 

жөнүндө жалпы түшүнүк.  Глобус Жердин модели катары. 

Географиялык карта жана план.  Материктер жана океандар, 

алардын аталыштары, глобуста жана картада жайгашуусу.   

  Өз  өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу.  Компас.  Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу.  Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу,  күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери,  алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун неги зинде) .  Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы,  булутттар,  жаан -

чачындар,  шамал) .   Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын 

формалары:  өрөөндөр,  тоолор,  адырлар,  колоттор (жалпы түшүн үк  

өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери).  Өз   

аймагынын Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун 

негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.   

Суулар,  алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз,  дарыя, көл, 

көлмө,  саз) ,  адам тарабынан пайдала нуусу.   Өз  аймагынын 

суулары (аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба -  газ  аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Суу.  Суу  касиеттери.  Суу нун 
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абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.   Суунун коргоо,  сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер,  жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси,  аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар) .  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо,  аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр ,  алардын көп түрдүүлүгү.   Өсүмдүк (тамыр, 

сабак,  жалбырак,  гүл,  мөмө,  урук)  бөл үктөрү .  Өсүмдүктөрдүн 

жашоосу (жарык,  жылуулук,  аба,  суу,)  үчүн зарыл болгон 

шарттарды түзүү.  Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, 

өзгөрүүлөрдү бекемдөө.  Дарактар,  бадалдар,  чөптөр.  Жапайы, 

маданий жана бөлмө өсүмдүктөрү.  Өсүмдүктөрдүн адам жашоо 

чарбачылыгы, жаратылыш үчүн  мааниси.    Өз  аймагынын 

өсүмдүктөрү,  алардын аталышы, байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмө.  Козу-карындар:  жегенге жараган  жана уулуу.  Козу 

карындарды чогултуу эрежелери.  Жаныбарлар жана алардын ар 

түрдүүлүгү.  Жаныбарлардын жашо осу үчүн зарыл болгон шарттар 

(аба,  суу,  жылуулук,  азык -түлүк) .  Курт -кумурскалар,  балыктар,  

жерде -сууда жашоочулардын,  сойлоп жүрүүчүлөр,  канаттуулар, 

жаныбарлар жана алардын айырмачылыктары. Ар кандай 

жаныбарлардын тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын 

көбөйүүсү.  Жапайы жана үй жаныбарлары. Жаратылыш менен 

адам турмушунда жаныбарлардын ролу.  Жапайы  жаныбарларды 

коргоо, аларга аяр мамиле, үй жаныбарларын багуу.  Өз  
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аймагынын жаныбарлары, алардын аталыштары, байкоолордун 

негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой,  шалбаа,  көлмө -  жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру,  аба,  суу,  топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар)  биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү.  Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр -  жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй -жай; 

жаныбарлар -  мөмө жана өсүмдүктөрдүн  үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири.  Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү)  табигый жамааттар  

  Адам -  жаратылыштын бир бөлүгү.  Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетик алык мааниси.   Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү.  Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде) .  Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери.  Жаратылыш  ресурстарын коргоо:  суу,  аба,  

минералдар,  өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн.  Жаратылыш 

коруктары, улуттук парктар жана алардын жаратылышты 

коргоодогу мааниси.    Жаратылышты  сактоого ар  бир адамдын 

жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала,  бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар,  балдар жана кыздар.  Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу,  дем алуу,  кан 

айлануу,   сезүү органдары, нерв системасы),  алардын 

организмдин жашоосундагы ролу.   

 Гигиена:  тери, тырмак,  чач,  тиштердин гигиенасы.  Дени сак 

жашоо,  күн  тартибин сактоо,  кыймыл -таяныч,  тамактануу,  дем 
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алуу,  кан айлануу,   сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу.  Дене температурасын,  тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,    чыӊ ден 

соолук үчүн ар  бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, 

айланадагы адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  

Коом -  жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири менен 

биргелешкен иш -чаралар менен орток бир максат менен тыгыз 

байланышта болгон адамдардын чогулушу катар ы. Кыргыз 

коомунун негизи катары рухий,  адеп -ахлактык жана маданий 

баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,     маданияттын  жаратуучу жана 

алып жүрүүчүсү.   коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин 

маданиятын өнүктүрүү.  Башка  адамдар менен   мамилелер.  

Кыргыз Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук 

топтордун өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты:  урмат -сый 

көрсөтүү,  өз  ара жардам,  башкалардын пикирлерин угуу  

жөндөмү.  Адамдын жан дүйнөсү:  адамдык касиеттер жана жакшы 

мүнөздөр .  

Үй -бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз  ара 

колдоо мамилелери.    Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. 

Балдарга,  карыларга,  оорукчандарга камкордук -  ар бир адамдын 

милдети.  Жети ата.  Өз  аты -жөнү,  атасынын аты,  жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар,  өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс  алуу,  каада -салттар.  
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Башталгыч мектептин окуучусу.  Класста,  сабакта,  мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери.  Мугалимге  кайрылуу.  Класс,  мектеп 

жамааты,  чогуу окуу,  эс  алуу.  Мектеп,  майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.   Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор,  алардын ортосундагы мамилелер;  достук,  ынтымак,  өз ара 

жардамдын баалуулугу.  Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери.  Тааныш  жана бейтааныш кишилер 

жана курдаштары менен өз ара аракеттенүү.   Мектептерде  жана 

башка коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын 

өмүрүнө жана коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын 

жана дүйнө элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү 

баалуулугу катары. Адамдардын кесиптери.    Эмгектин  

натыйжасы ар бир адамдын  жеке жоопкерчилиги жана кесиптик 

чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. 

Жер,  аба жана суу транспорту.  Транспортту  пайдалануу 

эрежелери.  Массалык маалымат каражаттары: радио, 

телекөрсөтүү,  басма сөз,  Интернет.  

Биздин мекен -  Кыргызстан,  Кыргыз Республикасы.  «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. 

Кыргызстандын мамлекеттик символикасы:  Мамлекеттик герби, 

Туусу,  Гимни; Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери.  

Конституция  -  Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  

укуктары. Кыргыз Республикасынын Президенти.  

Майрам -  коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемд өө  каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 
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өзгөчөлүктөрү ,   кесиптери.   Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү,  салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -

соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  Мек теп окуучусунун   

күн тартиби,     эмгек жана эс  алуу кезектешүүсү;  жеке гигиена. 

Дене тарбия,   таза  абадагы оюн ден соолугун сактоо жана 

бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн ар бир 

адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги.  Тез жардамдын номерлери.  

Жеӊил  жаракатта,  үшүк алганда,  күйүп кетүүдө алгачкы жардам 

көрсөтүү.  Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  Жылдын  ар  кайсы мезгилинде жолдо,  токойдо, 

көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  Өрт  коопсуздугунун  

эрежелери,  газ ,  электр энергиясын,  сууну колдонуунун негизги 

эрежелери.  Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери.  Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана   коопсуз дугу жөнүндө кам көрүү -  

ар бир адамдын моралдык парзы.  

Искусство предметтик аймагы.  

Музыка  

Музыканы  изилдөө натыйжасында,    окуучулар  сезимдик 

активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын  негиздери 

калыптанат.  

КОБ окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу 

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат.  Окуучулар 

музыкалык маданияттын негиздерин (анын ичинде,  кыргыз 
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музыкалык маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.    Алардын  

музыка искусствосуна жана  музыкалык ишмердүүлүккө көркөм 

табити жана кызыгуусу  өнүгөт.  Алар музыканы кабыл алганды 

жана  музыкалык чыгармаларга  өз  мамилесин билдирүүгө 

үйрөнөт;  театралдык жана музыкалык -пластикалык 

чыгармаларды жаратып жатканда,  импровизация учурунда,  үн 

жана хор чыгармаларын аткарууда музыкалык образдарды 

колдонуу  тажрыйбасына ээ  болушат.  

Предметтик  талаптар бул предметти окуу үчүн мүнөздүү 

болгон тажрыйбасын жаңы билим алуу  ишине,   объекттин 

өнүгүүсүн изилдөөгө,  анын өзгөрүшүн жана колдонууну,  ошондой 

эле дүйнөнүн заманбап илимий сүрөтүн, негизги илимий 

билимдердин системасынын негизги элементтерин изилдөөнү 

камтыйт.  

1.  Адамдын  руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө,  адам 

турмушунда музыканын ролу тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү 

калыптандыруу.  

адамдын рухий өнү гүүсүнө музыканын мааниси жана ролу 

алгачкы түшүнүктөрдү   түзүү үчүн биринчи жалпы дабыш 

агымдан музыкалык үндөрдү   угууга   балдарды  үйрөтүү керек.  

Ошондуктан 1 -класста окуучулардын музыкалык өнүктүрүү 

боюнча жана о.э .   бардык кийинки класстарда улант ылуучу,  

негизги тема   "кантип музыка уга алабыз?" ,   Бул окуучуларга 

музыка,  анын каймана табияты, музыкада сезимдерди  ишке 

ашыруу жагынан,  адам табиятына,  жаратылышка болгон мамилеси 

ыкмаларын түшүнүк берүүгө мүмкүндүк берет.  

"Ички Музыка" деген бөлүм,  о куучуларды   атайын   рухий 

дүйнөсүн  топтоо максатында иштелип чыккан:  бешик ырларын  

угуп (1 -  класс музыка таануунун жана жашоонун башталышы), 
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инструменталдык жана үн чыгармаларды, элдик жана 

композитордук обондорду уктуруу  (2 -класс) ,  улуу мелодиялык 

тилде популярдуу ырларды (3  жана 4 -класстар) угуп  

окуучулардын өз алдынча чыккан сезимдерин салыштырып,   

музыканын таасири жөнүндө ой жүгүртүшөт.  

2.  Музыкалык маданияттын калыптанышы, Кыргыз 

Республикасынын  материалдык -музыкалык маданиятынын 

негизинде  өнүктүрүү .  

3.  Музыкага    көркөм табит жана кызыгууну өнүктүрүү.  

Д.Б. Кобалевскийдин принцибинин борбордук абалын кенже 

мектеп жашындагы окуучулардын олуттуу музыканын жогорку 

үлгүсүнүн жеткиликтүүлүк олуттуу негиздерин иштеп чыгуу,     

жана бул үлгүлөр боюнча тарбиялоо  үчүн ,  дүйнөлүк рухий 

мектептерге,  классикалык музыкага шилтеме берүү менен 

байланыштуу.   музыка өнөрүнүн даамы жана пайыздык негизин 

берген   музыка катары И.С.Бах,  В.А.  Моцарт,  Э.Григ,  Ф.  Шопен, 

П.  И.  Чайковский,   М.П. Мусоргский,  М.И. Глинк а,  С.В. 

Рахманинов,  А.И.  Хачатурян,  Д.Б.  Кабалевский, А.  Малдыбаев,  С. 

Фере жана дүйнөлүк музыкалык маданиятка маанилүү элес 

калтырган башка композиторлор.  

4.  Музыканы кабыл алуу,  музыкага өз  мамилесин билдирүүгө 

жөндөмдүүлүгү.  

 

Музыканы көркөм искусствонун тирүү образы катары кабыл 

алуу,  жашоо турмуш менен тыгыз байланышта экендигин 

көрсөтүүчү бөлүм "Музыка угуу",  өзүнчө бөлүм гана эмес,  

ишмердүүлүктүн  негизги түрү  болуп,  хор ырдоо, импровизация, 

жана музыка жөнүндө ойлордо көрсөтүлөт.   Угуу  маданияты -  

музыканы кабыл алуу   жана ага карата өз  мамилесин билдирүүгө 
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жөндөмдүүлүгү;  чеберчилик катары музыканын негизги 

мыйзамдарын жана түшүнүктөрдү билүү.    (кабыл алуунун 

таянычы болгон жалпыланган билим дер) -  композитор, 

аткаруучу,  угуучу,  музыкалык тилдин  көркөм каражаттары, 

обондуу ырлар, бийлер, марштар, интонация, музыканы 

өнүктүрүүчү жана куруучу жана көркөм каражаттар.  Бул 

сызыктар   класстан класска предметтин мазмунунда   музыкалык 

амалкөйлүк жана ырааттуулук чеберчилигинде   олуттуу 

түшүнүктөрдү жана алардын кызыгуусун пайда кылып келет.  

музыка мазмунун түшүнүү үчүн усулдук "ачкычы" 

чыгармачылыгы жана күнүмдүк ара маселеси болуп саналат.  

Башка   маселелер менен бирге,  практикалык тапшырмаларды 

("музыкалык лаборатория")  окуучулар менен кадимки көркөм  

искусствону ачып,  өз алдынча музыканы изилдешет.  

5.  Музыкалык  образдарды театралдык жана музыкалык -

пластикалык чыгармаларды образдарды жаратуу үчүн, 

импровизацияда,  вокалдык жана хордук аткарууда колдонуу.  

"Музыкага образдык -  оюн  аркылуу  киргизүү жөнүн дө" 

принципке таянуу менен балдардын кайра,  ойдон чыгарылган 

ишин,  кыялын талап кылган жагдайларды түзө алат.  Ошондуктан, 

программада  импровизациянын негизиндеги оюндар, 

сахналаштыруулар,   сюжет (жомок,  окуя,  Манас жөнүндө 

айтуулар) ,  музыкалык аспаптарды колдонуп,  музыка жана текст 

биримдигинде  өнүгөт.  

Оюн сабактагы  ишмердүүлүк катары байыркы элдик 

чыгармачылыкта -   болгон сезими жана мааниси менен 

толтурулган:  Ыр ырдоо -  демек аны ойноо.  

Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн   

Инсандык  натыйжалары өнүгүү менен өзүн -өзү өнүктүрүү, 
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окутуунун жана билим, окуу ишмердүүлүгүнө кызыгуу үчүн 

маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,   көйгөйлөрдү 

чечүүдө жаңы мазмунуна жана методдоруна кызыгуу менен кабыл 

алуу ыктарын калыптандырууну;жаңы били мдерди жана 

көндүмдөрдү алуу,  натыйжаларга жетишүүгө түрткү түзүү;   

коомдук иш билгилигин жана жеке сапаттарын чагылдырган,  

жалпы жарандык бирдейликтин негиздерин калыптанышын 

чагылдырат.  

 

2 .  Искусство  чыгармачылыгына    сезимтал мамилени иштеп 

чыгуу,  анын дүйнөгө толугу менен эстетикалык көз 

карашы, көркөм жана турмуштук ар  түрдүүлүгүнө.  

 

Музыкалык искусство дайыма адамдын   адам катары 

бардыгына, анын тукумдук жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүшүнө,   

дүйнөнү эстетикалык кабыл алуусуна, жаныбарлардан 

айырмалануусун ун   бир жолу катары көргөн.  Баланын музыка 

менен ар  бир жолугушуусу,  балага музыканы угуу жана сүйүү,  

бул модалуу жана кадыр -барктуу болгондуктан эмес,  музыканы 

кабыл алуу зарылдыгы ал дүйнөдө эстетикалык мазмунун баалоо -  

ал абстрактуу сулуулук жана тур муш кооздугун издөө эмес,   ал 

адамдын дүйнөдө жоопкерчиликтүү жана маанилүү жашоосу.   

Окуучуларга  акырындап  табигый коомдун заманбап 

маданиятынын алардан    көз  каранды экенин  түшүнүү келет,  

алар кыргыз жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарын  

көбөйтүү  укугуна ээ  экендигин  сезилиши болот.  Балдарда  

адамзаттын  ийгилиги  жалпы жана музыкалык байлыктарды, жөн 

гана  "музей экспонаттарынын" жыйнагы эмес,  ошондой эле 

тынымсыз негизги жашаган чыгармачылык аркылуу өз байытууну 
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болуп турган,  ар дайым өнүгүп м аданий -тарыхый жараяны экенин 

түшүнүшөт.  Балдардын  чыгармачылык продуктусуна мамиле -  

күүнүн курамына,  ыр ырдоого,  тасмага,  музыкалык түрдү ойлоп 

сүрөт тартууга,  ж.б .  -  бала адам маданиятынын бир далил катары 

көрүнөт.    

2.    Музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин өнүктүрүү 

жана жамааттык (жеке) ойноо жүрүшүндө чыгармачыл 

жөндөмдүүлүктүн ишке ашырылышы.  

Музыкалык   искусствону  түшүнүүнүн   инсандык 

жыйынтыктары музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин 

өнүктүрүү үчүн  объективдүү фундамент болуп калат.  Бир ок,  

туруктуу түрткү,  окуучу угуучунун,  композитордун, 

аткаруучунун чыгармачылыгынын белгилүү маанисин түшүнүп,   

өзү  түздөн -түз аны кайра түзсө,  ошол учурда гана пайда болот.   

Сабактын,   окуу китептердин мазмуну   баары бир эле нерсеге 

багытталышы керек:  окуучуларды  чыгарманы аткарып жаткан же 

кайра түзүп жаткан музыканттардын позициясына коюу керек. 

Ошондуктан  мугалимдин балдарга кайрылуусу:  

  Окугула.  Уккула (   угуу маданиятын калыптандыруу) .  

  Ойлонгула.  Ырдагыла.  Айткыла  (чыгармачылык 

жөндөмдөрү) .  

  Клавиатурага  манжаларды  тийгизгиле (биринчи 

музыкалык үндүн төрөлүшү)   .  

  Ойногула (элдик оюндар  менен тааныштыруу,  оюнга 

"кошулуу" жолдору) .  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  
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  Көркөм өнөрдүн  айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу 

жана   баамдай билүү   (ж.б . ,  китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо,  түшүнүү, 

сулуулукту көрө билүү    жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам,  дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын   сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;   

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч 

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам 

түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра билүүнү;  

  таралган салттуу элдик кол өнөрчү лөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата -

энесинин) билүүсү;   

  материалдарга,  жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр 

мамиле жасоо эрежелерин билүү;  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз ,  

кездемеден, чопо,  табигый сүрөттөр,  ж.б . )   

жөндөмдүүлүктөрү;  тапшырмага ылайык   өндүрүү үчүн 

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча курал 

пайдалануу көндүмдөрү;  коопсуздук талаптарын  жана 

санитардык талаптарды билүү;  

  өзүн -өзү жардам көндүмдөр,  кол мене н иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  
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  куралдар менен  коопсуз иштөө көндүмдөрүн:  чийме 

(сызгыч,   бурч, циркуль) ,  кесүү (кайчы) жана  саюу (тигүү 

ийнеси);    

  буюмдун  формасын,  бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй   буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, 

графикада колдонуу.  

Көркөм өнөр   түрлөрү.   

Искусство чыгармаларын кабыл алуу.  Көркөм  

чыгармачылык  өзгөчөлүктөрү:  сүрөтчү жана көрүүчү. Көркөм 

өнөр,  анын образдык мааниси:   көркөм элес сүрөт,  анын 

шарттулугу,  жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү.  Адеп -

ахлактык жана эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык 

көркөм чыгармаларда чагылдырылышы: жаратылыш, адамга жана 

коомго мамиле. Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: 

окшоштуктар жана айырмачылыктар.  Адам жана табигый дүйнө 

чыныгы жашоодо:  адамдын элеси,  көркөм мүнөзү.  

Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар:  карандаш, 

калем,  пастел, фломастер,  көмүр,  бор ж.б.   Ар  түрдүү  

графикалык материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  

сүрөт тартуу ролу:  не гизги, көмөкчү.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын,  буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

сүрөт аркылуу көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, 

жаныбарлардын  сүрөтүн тартуу:  жалпылыгы жана мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар.  Жаратыл ыш, адам, 

имараттардын,  буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү.  Түс -  живопись 

тилинин негизи.   Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү 
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түзүү үчүн көркөм    каражаттарын тандоо.  Адам  баласынын жана 

табиятын живопистеги образдары.  

 Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу.  көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай,  чопо,  тоголотуу,  көлөмдү,  форманы 

чоюу).  Көлөм  -  айкел тилинин негизи.  Скульптуранын  негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу 

билдирүү.   

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.)  материалдардын ар 

түрдүүлүгү.  көркөм образ  түзүү үчүн ар  түрдүү материалдар 

менен иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу,  

көлөмдү,  форманы чоюу,    кагаз   жана картон  -  ийүү,  кесүү).  

Көркөм долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам 

жашоосунда пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөг ү  түшүнүк.  

Декоративдик -жасалгалоо  көркөм өнөрү.    Декоративдик -

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда 

анын ролу.  Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо,  турмуш -

тиричилик буюмдарынан, шаймандар,  кийим -кечек,  музыка,  

ырлар,  бийлер,  эпостордо , уламыштарда,  жомоктордо)   

синтетикалык  мүнөзү жөнүндө түшүнүк.  Салттуу  маданияттагы 

адамдын образы.    Эркек  жана аял сулуулугу элдик  маданиятта,    

жомоктордо,  ырларда.  Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта 

жана көркөм өнөрдө.  

 Композиция .  Композициянын тегиздиктеги жана 

мейкиндиктеги башталгыч ыкмалар.  Түшүнүктөр:  композицияны 

куруудагы горизонталь,  вертикаль жана диагональ.  Түшүнүктөр:  

горизонттун линиясы,  жакын -  көбүрөөк,  алысыраак -көбүрөөк, 
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тосуулар.  Композициядагы айырмачылыктын ролу:   төмөн жана  

жогору,  ири жана чакан,  ичке жана жоон,  караӊгы жана жарык 

ж.б.   Симметрия  жана асимметрия.  

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр.  Жылуу жана муздак 

түстөр.  Түстөрдү аралаштыруу.  Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу.  Түстүн 

сезимдик мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин 

практикалык билүү. Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  

түс   аркылуу көргөзүү.   

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке,  жоон,  түз,  тармал, 

жылмакай,  курч,  спираль,учуучу)  жана алардын белгилик 

табияты.   Чийин,  штрих,   так жана көркөм сүрөт.  Жаратылыш, 

адамдын,  жаныбарлардын сезимдик абалын   көргөзүү.    

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу.  Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү.  Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый формалар.  Формалардын  өзгөрүшү.  Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүнөздөмөсүнө  тийгизген таасири. 

Силуэт.   

Көлөм.  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте.  Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  

Ыргак (Ритм).  Ыргактын  түрлөрү (тынч,  жай, тынчы жок 

жана башкалар) .  Чийиндердин түстөрдүн,  тактардын ыргагы. 

Сүрөт  жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын 

ролу.  Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды 

көрсөтүү.   Декоративдик -көркөм өнөрдө ритмдин  өзгөчө ролу.  

Искусствонун  маанилүү темалары .   

Жер -  жалпыбыздын үйүбүз.  Табият жана жаратылыш 

кубулуштарына байкоо жүргүзүү,  алардын мүнөзүн жана 
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эмоционалдык абалын айырмалоо.   Аба  ырайынын, жыл 

мезгилдеринин, күндүн,  түндүн,  ар  кандай убактарында 

жаратылышты чагылдыруудагы  айырма. Пейзаж  жанры. 

Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар  кандай 

искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. 

Табияттагы имараттар:  куштардын уясы,  ийиндер,   бал челек,  таш 

бака кабыгы, үлүлдүн үй,  ж.б .    

Адам, адамдар ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү ар 

кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы. 

Портрет жанры. Сүйүү,  достук,  үй -бүлөө  темалары искусстводо.  

Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык сезимдерди жана 

сапаттарын ойготуучу жан  дүйнөсү жана көркөм образы: 

боорукердик,  мээримдүүлүк, колдоо,  камкордук,  баатырлык, 

берешендик ж.б.  Кыжырдануу,  жек көрүү каардыкка  себеп 

болуучу каармандардын сүрөттөрү.  

Искусство  бүгүнкү күндө биздин айланабызда.  кооз,  

ыӊгайлуу жана  көркөмдүү турмуш -тиричилик буюмдарын, 

транспорт  түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство 

материалдарын жана ар  кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары. 

Адамдын күнүмдүк турмушундагы,    физикалык чөйрөсүн 

уюштуруудагы көркөм өнөрдүн (пластикалык) ролу жөнүндө 

түшүнүк.  Натрюморт  жанры. Имараттар жана сейил парктарын, 

транспорт,  идиш -аяк,  эмерек жана кийим -кечелерди,  китептерди, 

оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.  

Көркөм -чыгармачылык иш тажрыйбасы .  Көркөм өнөр, 

сүрөт жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнч а ар  

кандай иш -чараларга катышуу.    Сүрөт тартуу,    живопись,  айкел, 

декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү.  Көркөм 

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү:  композиция,  форма, 
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ритм,  сызык, түс,  көлөм фактура.  Адамдын турмуштук 

предметтик чөйрөсүнүн моде лдерин  түзүү.  Ийлеп -чаптоо жана 

кагаз  пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн 

өздөштүрүү.  

Живописте,  сүрөт тартууда,  аппликация түзүүдө,  көркөм  

долбоорлоодо өз  оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 

тандоо жана пайдалануу.    Түс,   тон,  ком позицияны, чийинди, 

мейкиндикти,  тактарды, көлөмдү,  материалдын фактурасынын   

жардамы менен маанайды чагылдыруу.  Ар  түрдүү көркөм 

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана 

жамааттык ишмердүүлүктө пайдалануу:  коллаж,  граттаж,  

аппликация,  компьютердик  анимация,    толук масштабдуу 

мультипликация,     кагаз  пластикасы,  гуаши,   акварель,   пастель,   

фломастеров,  пластилин,  чопо,  гуашь,  карандаш, сыя,   

колдонуучу жана табигый материалдар.   

Көркөм искусство чыгармаларынын  мазмунун жана 

каражаттарын талкуулоого катышуу,  чыгармага мамилесин 

билдирүү.  

«Дене  тарбия,  коопсуз жашоо негиздери».   

Дене тарбия боюнча программасы үчүн маанилүү талап КОБ 

окуучулардын ден соолугунун,  жынысына,  дене бой өнүгүүсүнө,  

кыймыл өзгөчөлүктөрү ,  психикалык касиеттерин жана 

сапаттарын,   гигиеналык ченемдердин  абалын  эске алуу менен 

окуучуларга    ар  түрдүү жана жекече мамиле камсыз кылуу.  

Программанын мазмуну:  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  
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Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу.  Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу,  чуркоо, 

жөргөлөө, лыжа менен басуу,  сүзүү адамдын жашоосуна 

маанилүү кыймылдар катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн 

уюштурууда жеткиликтүү  жүктөмдөр.   

  

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:  

сабак ордун уюштуруу,  кийим -кечек,  бут кийим жана 

жабдууларды тандоо.  Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр.  Физикалык көнүгүүлөрдүн  физикалык 

сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири,  

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери.  Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү:  күч,  

ылдамдык,  чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш -ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.   Д ененин  

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын,  негизги 

физикалык сапаттарды өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун 

аткаруу;  күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо   боюнча иш -

чараларды аткаруу;  (эртең мененки машыгуу,   

физкультминуткалар) .  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор.  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт 

аянтчаларында жана спорттук залда) .  Оюндардын  эрежелерин 

сактоо.  Физикалык мыктылык.    Дене -бойду туура кармоо,  анын  

ооруларын алдын алуу жана түзөтүү,  эртең мененки м ашыгуу,   
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физкультминуткалар  боюнча көнүгүү топтомдору.  Физикалык 

сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому.  Туура дем 

алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.    Көз үчүн гимнастика.  Спорттук -

ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери;  мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   

буйруктарын тизмеде аткаруу.  Буюмдар  менен (гимнастикалык 

таяктар,  желектер,  обручтар,  чоӊ жана  кичине топтор)  жана 

буюмдар  жок көнүгүүлөр (ар  түрдүү булчуң топтору үчүн) .   

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап 

чыгууну ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр (  

коопсуздук эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр.  Жөө басуу,  

жүгүрүү,  ыргытуу.  Жип менен секирүү.  тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып,  жөргөлөп,  гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу 

көнүгүүлөрү:буюмга керектүү тараптан жакындоо,  туура жана так 

көтөрө билүү,  туура кысуу,  аны так жана аяр коюу  (предметтер:  

шарлар,  гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат,  

гимнастикалык "эшек",  "ат"  жана башкалар.) .  

Жеӊил  атлетика.    

Жөө басуу:  түгөй менен,  түгөй менен бир айлананын ичинде;  

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалим ди  

кыйгап өтүп.  Дене бойду туура сактап басуу.   Чуркоо менен 

басууну алмаштырып басуу.  Чуркоо көнүгүүлөрү:  бутту бийик 

көтөрүп,    багытын өзгөртүп,   ар  түрдүү турган орундан баштап, 
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жогорку старт менен  баштап тездетип чуркоо.  Секирик 

көнүгүүлөрү:  бир бут тап,  эки буттап бир орунда жана жылуу 

менен;  узундукка,  бийиктикке;  аттап секирүү.  

Ыргытуу:  чоң топ (1  кг) ,  ар  кандай жолдор менен алыска. 

Салуу:  кичине топту тик жана түз максатка,  ошондой эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу;  бурулуу;  түшүү, 

көтөрүлүү;  токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү:  сууга кирүү;  бассейн түбүндөгү 

кыймылдар;  калкууга  үйрөтүү;  калкуу жана тайуу;  колдордун 

жана буттардын кыймылдарын  макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. 

Суудагы оюндар.  Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын 

элементтери.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну,  күч -кубаттуулукту,  

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   ко ординацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  

Футбол:  Туруктуу жана тоголоткон топту согуу;  топту 

токтотуу;  топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол:  баскетболчунун турушу;  топсуз атайын 

кыймылдар;  топту тосуу;    топту сактоо;  шакекче  түбүнөн эки 

колу менен бир жерден топту ыргытуу,  өз  көкүрөгүнө эки колу 

менен жерге бир топту кармоо жана мугалим менен бир жупта 
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топту ыргытуу жана тосуу;  баскетболдун материал боюнча 

кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол:  топту  ыргытуу,  тордун жогору,  ылдый жагынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо;  төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен) .  

Волейбол:  топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары;  волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү оюндар:  «Тартип  жана баш 

аламандык»,  «Кайдан чалды, тап»,  «Түшүм жыйноо».   

Жарышуу жана секирүү оюндары :  "Ак-Терек,  Көк -Терек" "Тосмо 

топ",  "Токойдогу аюу",  "Шакек салмай",  "Күн -түн",  "Мышык -

чычкан" ж.б .;  

Топ менен оюндар :  «Топ салмай»,  «Качма топ»,  «Орто топ», 

«Тегеректеги топ»  

   

Ылайыкташтырып  физикалык калыбына келтирүү  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Гимнастика  материалында:  

Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү:  буттарды чоюу;  чоӊ кадам менен 

басуу,  отуруп,  секирип басуу;  жарты шпагат;  гимн астикалык таяк, 

аркан менен кыймылдар ийкемдүүлүгү өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөрдүн  топтомдору.  Тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 
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менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну,  күч -кубаттуулукту,  

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Координацияны  өнүктүрүү:  жөнөкөй тоскоолдуктардан өтүү;  

гимнастикалык отургучта басуу,  жалпак гимнастикалык 

баканында  басуу;  белгиленген оюн калыбын кармоо;  көӊүл 

бурууну которууну өнүктүрүүчү оюндар,  бут,  кол,  тулку бойдун 

булчуӊдарын эс алдырууга  (отурган боюнча,  тур ган жана жаткан 

боюнча);  бир колдон экинчи колго топту ыргытуу;  белгиленген 

багыт боюнча басып,  чуркап, секирип максатка сигнал менен 

жетүү.  

Тулку бойдун туура турпатын калыптандыруу:  алдын ала 

берилген турпат менен башына буюм коюп бутунун учу менен 

басуу;  музыка менен  стилдик басуу түрлөрү;  сезимдерди 

башкаруу үчүн түзөтүүчү көнүгүүлөр (башты, ийинди,  жүлүндү 

багыттап кармоо)  дененин турпатын кыймыл учурунда туура 

кармоого, дененин абалын  жана анын мүчөлөрүн турууда, 

отурууда,  жатууда  контролдоо боюнча  көнүгүүлөр ;   булчуң 

корсетин бекемдөө үчүн көнүгүүлөр.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү:  салмаксыз кыймылдуу 

көнүгүүлөр (өз дене салмагын жоюу),  салмак менен (1  кг  

үйлөнгөн топтор,   100 г .  кум салынган баштыкчалар жана 

гантелдер,     гимнастикалык таяктар ж ана чокморлор)  өнөктөштүн 

каршылыгын жоюу (жупташкан машыгуу);  жатып көтөрүлүү 

(гимнастикалык отургучта) .  

Жеӊил атлетика материалында:  

Координацияны өнүктүрүү:  чектелген таяныч менен багытты 

өзгөрүп  чуркоо;  ар  түрдүү калып орундарынан кыска сызыкты 
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чуркап өтүү;  бир жерде  бир буттап,  эки буттап   аркандан 

секирүү.  

Ылдамдыкты  өнүктүрүү:  жогорку старт менен ар  түрдүү 

турган калыптардан  максималдуу ылдамдыкта чуркоо 

көнүгүүлөрүн кайра -аткаруу;  ар  кандай баштапкы калып 

орундарынан,  тегеренип дубалга жана дуба лдын жанында туруп  

теннис топту кармоо.  

Чыдамдуулукту өнүктүрүү:  бирдиктүү орточо катуулугу 

режиминде,  басуу менен алмашуучу чуркоо, жогорку 

сыйымдуулук режиминде чуркоо;  30м аралыкты максималдуу 

ылдамдык менен кайталап чуркоо (сакталуу же өзгөрүлмө эс ал уу 

менен);  400 м аралыкка чуркоо;  бирдиктүү 6  мүнөттүк чуркоо.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү:  көп секириктерди кайра -

аткаруу;  тоскоолдуктарды кайталап жоюу (15 -20 см)  кайра;  ар 

кандай орундардан баштап максималдуу темпте толтурулган (1  

кг)   топту ыргытуу;  өткөрүү дары убакыт жогорку чен боюнча, ,  

бир айлананын ичинде;  бир колдон экинчи колго топту ыргытуу;  

белгиленген багыт боюнча басып,  чуркап,  секирип ар кандай 

жолдор менен эки колу (жогору жактан,  ылдый жактан,  

көкүрөгүнөн)  менен ыргытуу;  тоого чуркап чыгууну кайра 

аткаруу;   илинген ориентирге бийиктикке секирүү менен колун  

тийгизүү;  ордунан жылуу менен бийиктикке   секирүү.  (оӊ жана 

сол капталы менен) .   

Түзөтүү -  өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.  

Баштын,   буттун жана тулку бойдун негизги абалы жана бир 

орунда аткарылуучу кыймылдары, колдор менен дене 

кыймылдарын бут кыймылдарына айкалыштыруу;  буюмдар  менен 
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(гимнастикалык таяктар, желектер,  обручтар,  чоӊ жана  кичине 

топтор)  жана буюмдар  жок көнүгүүлөрдүн топтомдору.    .  

Дем алуу көнүгүүлөрү:    ар  кандай абалда  туура дем алуу,  

отурууда,  турууда,  жатууда;  буюмсуз  машыгуу учурунда терең 

дем алуу;  туурап  дем алуу (  "гүл жыты",  "ботко үйлөйм",  "колду 

жылытуу "  ж.б.) ,  басып бара жатканда тыбыштарды  айтууда дем 

алуу,  мурду  менен дем алуу.  

Тулку бойду  туура кармоо ну калыптандыруу жана 

коррекциялоо  үчүн көнүгүүлөр:    гимнастикалык дубалга  

жөлөнүп жасоочу көнүгүүлөр (колдордун,  буттардын ар кандай 

кыймылдары, дубалдан башы менен,  аркасы менен жылмышуу);  ар 

кандай кол кыймылдарын аткарууда тулку бойду туура калыпта 

кармап туруу; ,  жаныбарлардын басуусун, чуркоосун жана 

иштеген адамдын кыймылын тууроочу кыймыл үлгү көнүгүүлөр (  

"түлкү басык", короз   канат " ,  аюу басык",  "жылкыдай башыӊ 

кыймылдат" ,  "жарык берүүчү шишелер менен ойнойбуз" ,  "  мык 

кадап",  "алма үз"  "кир чайкоо" ж.б .;  ар   түрдүү диаметрдеги 

сенсор басма топтор менен көнүгүүлөр,  (топко отурган  боюнча 

түрдүү статикалык  кыймылдарды   кол кыймылдары менен 

коштоо)  башына баштык коюп буттун учуна туруп,  согончогуна 

таянуу;  артка ийилип далы жана ич булчуӊдарын б екемдөө;  

бүктөлүү менен артка кыймыл бекемдөө үчүн көнүгүүлөр;   

омурткасын бекемдетүү үчүн денени ар тарапка буруучу 

көнүгүүлөр,    жамбаш бел, сан,  буттардын тарамыштарын күчөтүү 

үчүн көнүгүүлөр.  

Май  тамандыкты алдын алуу жана коррекциялоо боюнча 

практикалык көнүгүүлөр:  отурган абалда ("чыгырык",  "орок",  
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"терезе" ,  "шыбакчы",  "жел тегирмен",  "кеме",  "басуу",  "ат",  

"мамалак");  отурган абалда:  таманды оңго жана солго алмак -

салмак жана бир учурда тегереткен кыймылдар;   топту таманы 

менен тегереткен кыймылдар;   камсыздандыруу менен жип 

боюнча алдыга кадам басуу;  тамандын  ички жана сырткы тарабы 

менен басуу;  массаж килемчесинде басуу.  

Жалпы жана майда моториканы өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр:    

ар  түрдүү диаметрдеги топтор менен (тоголотуу,   өнөктөш менен 

тоголотуу) ;  орточо топтор менен (отуруп өнөктөшкө ыргытуу,  

өйдө ыргытып тосуу,    топту дубалга ыргытуу);  кичине топтор 

менен (колдон колго салуу,  эки колу менен топту өйдө ыргытуу,   

дубалга эки колдоп ыргытып   полго секиртүү жана кармоо);  

жумшак шары -1 кг  (топту көтөрүп  30 секунд көкүрөк жана 

башына токтотуп кармап басуу,   топту кармап оӊго,  солго,  

алдыга,  артка басуу) .  

Кыймылдардын тактыгын жана координациясын өнүктүрүү 

үчүн  көнүгүүлөр:  бир катар   тилкеге  жана колоннага тизилүү;  ар 

түрдүү багыттарга жүрүү;    да ярдалган  чийинге багыттап чуркоо   

(бардык тапшырмалар мугалим менен бирге ишке ашырылат);    

эки удаалаш тактай үстүндө  жардам менен басуу)  

Кыймыл  көндүмдөрүн жана ыктарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Тизилүү жана саптык тизилүү:  "Тизил!" ,  "Түздөн",  

"Какайып тур",  "Эркин тур" ,  "Алга,  алга!" ,  "Токто!" 

командаларын аткаруу;  сызык менен  колоннаны  чачыратуу;  

сызык менен  колоннада туруп  сунулган  колго алыстыкты 

кармоо;  багытты көрсөтүү менен солго, оӊго кайрылуу;   
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Басуу,  чуркоо:   бутунун учу,  согончогу менен басуу;  ар 

кандай темп менен:  тез ,  жай;  басуу менен чуркоону алмаштыруу;   

аралыкты сактоо менен  жай темпте басуу,  чуркоо;  бир калыпта 

мамычада чуркоо;  арыш чуркоо  3  X 10 метр;  жогорку старт;    

жогорку  старт менен 30 метрге ылдамдыккка чуркоо.  

Секирүү:  180 °  жана 360 °ка кайрылуу  менен бир буттап,  эки 

буттап секирүү;      бир буттап алга секирүү;  эки буту менен 

түртүлүп  узундукка секирүү;  50  см бийиктиктен тереӊдикке 

секирүү;  эки -үч кадам   аттап  бир түртүлүү менен узундукка  

секирүү;  капталдап гимнастикалык отургучтан таяныч менен 

секирүү;   г  /  отургучту басып секирүү;   бир кадам менен 

бийиктикке секирүү.  

 Буюмдарды, топту ыргытуу,  кармоо,   өткөрүп берүү:  кичине 

топту алыска «ийнинен баштан ашырып» оӊ (сол)  колу менен 

ыргытуу;  топту горизонталдуу  максата ыргытуу (  мишень г /  

дубалда);  топту тик максатка  ыргытуу;  чоӊ  топту умтулуу менен 

ыргытуу,  аны кармоо;  бир чоң топту бийиктикке ыргытуу   менен 

жерге секиргенден кийин,  аны кармоо;  түбүнөн эки колу менен 

эки -экиден бири -бири менен бир чоң топ ыргытуу жана тосуу,    

салмагы 1  кг  толтурулган топту ар  кандай жолдор менен ыргытуу;  

ар  кандай формадагы буюмдарды 2 -3-төн (желекчелер,  таяктар, 

топтор ж.б .)  бир убакта көтөрүү;  буюмдарды 20 метрге чейинки 

аралыкка берүү жана көтөрүү (жыйма шар -1 кг ,   г  /  таяктар,  чоң 

топтор ж.б .) .  

Теӊ салмактуулук:  буюм  менен г /  отургучта басуу (желекче,  

г  /  топ,  г  /  таяк);  колунун ар кандай абалы  менен менен г  /  

столунан басуу;  бир тизесин бүгүп  гимнастикалык тактайда 
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басуу;  гимнастикалык тактайда 15 -20 см  буюмдарды аттап басуу;  

гимнастикалык тактайда айлануу менен басуу;   гимнастикалык 

тактайда басууда   жолугушууда айрылышуу;  «Короз», 

«Чабалакей» көнүгүүлөрүн жерде  жасоо.  

    Жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө:  г  /  дубалга төрт 

аяктап жөрмөлөө,   г  /дубалдан үстүнөн сойлоп өтүү;  колдоо  

менен гимнастикалык дубалга  чыгуу,   ар кандай бийиктиккеги 

тоскоолдуктарга  жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө   (жумшак 

модулдар,  г  /  тактай,  обручтар,   г  /  аркан, такталар,  ж.б.) ;    

сынак -туннелге жөрмөлөө;   буюмдардан аттап өтүү:  блоктордон, 

казыктардан, чоң топтордон;  колдору менен гим.  дубалга 1 -2 

секунд асылып туруу;    5 -6  тоскоолдуктан өтүү  боюнча 

тапшырма аткаруу.  

5.4 .2 .  Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  

программасы КОБ балдардын билим алуу жашоосунун адептик 

кылдатын,  окутуу,  сабактан тышкаркы жана коомдук маанилүү 

ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук башка субъекттерин   адеп -

ахлактык жол менен уюштурууга багытталган  бирдиктүү 

коомдук -педагогикалык ишин руханий баалуулуктарды жана 

моралдык артыкчылыктарын системасынын негизинде жүзөгө 

ашырат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы КОБ балдарга 

билим берүү  процессин өз өлкөсүн сүйүүгө,  алардын элдин жана 

өлкөнүн маданий жана тарыхый мурастарын урматтоо,  коомдук 

жоопкерчиликтүү жүрүм -турумун тарбиялоого багытталган.  
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Программанын негизи  өзөктүү  тарбиялык максаттарына, 

коомдун негизги улуттук жана жалпы ада мзаттык 

баалуулуктарына таянат.    

 Башталгыч жалпы билим берүү баскычында КОБбалдарды 

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  

алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм -турумун 

калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук -

педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында   балдарды адеп -

ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:  

Ар бир класстагы «Адабий окуу» предметинин мазмуну   не гизги 

иштин багыттарын чагылдырат жана төмөнкү бөлүктөрдү 

камтыйт:  

 Балдардын окуу чөйрөсү.  

 Окуу техникасы.  

 Окуп жана угуп жаткан учурда окуп -   түшүнүүнүн 

ыкмаларын калыптандыруу,  окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрү.  

  Окулганды   эмоционалдык жана эстетикалык сезе  билүү. 

Текст  талдоо элементтери.  

  Адабий пропедевтика.  

  окуучулардын чыгармачылык иши (адабий чыгармалардын 

негизинде) .  Оозеки  жана жазуу тилин өнүктүрүү.  

Программада    балдардын    өз  алдынча   үйдөн 

окуусун,  сабактан жана сабактан тышкаркы окууну  

уюштуруу каралган,  бул окуунун негизги өзгөчөлүгү  бул 

сабактарда окуучлар хрестоматия китеби менен эмес,    
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балдар китеби менен иштешет.   сабактан тышкаркы окуу 

системасынын негизги өзгөчөлүгү балдар "окуу китебинин 

ичинде" окушат,    башкача айтканда ушул б өлүмдүн  

жазуучуларынын окуяларын же ырларын,  повесттин  окуу 

китебине кирбей калган башка бөлүмдөрүн окушат.   

Ошентип, көркөм чыгарманын жалпы толук кабыл алуу 

принциби ишке ашат.  Сабактан тышкаркы окуу сабактарында 

ар  бир бөлүм  боюнча  окуу иштери аякта гандан кийин 

өткөрүлөт.  Бул сабактарга чыгармаларды  жана темаларды 

тандоо –  мугалимдин жеке  иши. Ар бир окуу жылдын аягына 

карата өз  алдынча окуу үчүн китептердин болжолдуу 

тизмеси  көрсөтүлөт,  аларды класстан тышкаркы окуу 

сабактарында колдонууга болот  

Окуу китептерине кирген бардык ырлар  жаттоо  үчүн 

сунушталат,  ошондой эле мугалимдин тандап алуусу боюнча   

прозанын чакан  (3 -4 сүйлөмдөн 7 -8 сүйлөмгө чейин) 

үзүндүлөрү.  Мугалим  үчүн жаттоо ырлардын саны жана 

көлөмү өтө чоң көрүнгөн болсо, балдар өз  та ндоосу менен 2 -

3 ыр жаттаса болот.  

Адабий окуу сабактары боюнча окуу иш -аракеттеринен 

(жемиштүү окуу технологиясы)  туура окуу ишмердүүлүгүн 

камсыз кылуучу технология  негиги болуп саналат,  ал  жаш 

окуучулардын окурмандык компетенциясын 

калыптандырууну камсыз кылат.  

Текст   менен иштөөнүн технологиясы    үч этапты 

камтыйт.  

I  этап.  Текст  менен окууга чейин  иштөө.  

 Антиципация (күтүү, алдыдагы окууну прогноздоо).  
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Тексттин семантикалык, тематикалык,  эмоционалдык 

багытын аныктоо,  анын каармандарын чыгарман ын аталышы   

боюнча баса белгилөө,  жазуучунун аты -жөнү,  түйүндүү 

сөздөрү,  текстти окурмандардын мурунку тажрыйбасына 

таянып иллюстациялар менен иштөө.     окуучулардын 

даярдыгын   эске алуу менен сабак максаттарын иштеп чыгуу  

(окуу,  умтулуучулук,  эмоционалдык,  психологиялык).  

I I  этап.   Окуу учурунда   текст менен иштөө.  

Текстти  алгачкы окуу.  окуучулардын текст,  жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык,   өз   алдынча окуу класста  окуу,  угуп окуу,  же 

аралаш окуу (мугалимдин тандоосу бою нча) .  негизги 

кабылдоону мугалимдин тандоосу менен,  баарлашуунун 

түрлөрү боюнча,  ангеменин жардамы менен)  аныктоо. 

Окуучулардын  мазмуну,  эмоционалдык түсү боюнча 

баштапкы божомолдорун тууралоо.  

 Текстти кайра  окуу.  Жай  "ойлонуп" кайра -окуу (текст 

же анын айрым үзүндүлөрүн).  Текстти талдоо (ыкмалар:  

текст аркылуу жазуучу менен диалог,  окулган текст боюнча 

ангемелешүү,  түйүндүү  сөздөрдү  бөлүү ж.б. )  

Тексттин ар  бир маанилүү   бөлүгүнө  түшүндүрүү 

суроолорун коюу.   Окулган текстти  жалпылоо.   Тексттин 

мазмуну  боюнча   жалпылоо суроолорун бер үү.  Тексттин кээ 

бир үзүндүлөрүнө  кайрылуу.  Көркөм  окуу.  

I I I-этап.  Окулган    текст  менен иштоо.  

Текст боюнча  түшүндүрүүчү  (маанилик)  маек.   Окулган 

текстти жамааттык  талкуулоо,  дискуссия.   Автордун 

позициясын  окурмандын   чечмелөөсү  менен  салыштыруу.    
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Тексттин  негизги маанисин негизги идеялар жыйындысын 

аныктоо жана иштеп чыгуу.  

Жазуучу  менен таанышуу.  Жазуучу  тууралуу окуя. 

жазуучунун инсандык сапаттары жөнүндө сүйлөш үү.  Окуу 

китебинин  материалы, кошумча булактар  менен иштөө .  

Аталышы  менен иштөө иллюстрациялар.  Аталыш  

маанисин талкуулоо. Окуучулардын  даяр иллюстрацияларга  

кайрылуусу.  окурмандын көз карашы менен сүрөтчүнүн 

катышы.  

  Окуучулардын (сезимдер, кыялдануу,  мазмунду  

түшүнүү,  көркөм түрү)  окурмандык и шмердүүлүк тармагына 

таянган чыгармачылык тапшырмалар.  

 

  Математика жана информатика  

КОБ окуучулар  үчүн башталгыч мектепте математика 

курсунун негизги максаты,  окуучулардын   туруктуу эсептөө 

жөндөмдүүлүктөрүн,  маселенин шартын талдоонун,  анын айрым 

компоненттеринин ортосундагы байланышты аныктоо,  маселени  

чечүүнүн туура жолун табуу үчүн окуучулардын   математикалык 

жөндөмдүүлүктөрүн,  көңүл  буруусун,   эске тутуусун,  кабыл 

алуусун,  ой жүгүртүү,  логикалык салыштыруусун,  классификация,  

сериация,  корутундул арын өнүктүрүүгө салым кошуу болуп 

саналат.  

КОБ окуучулардын математикалык иш -көргөзмө -

кыймылдаткыч, көргөзмө -каймана,  оозеки жана логикалык ой -

жүгүртүү өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.  Бул абстракттуу жамааттык 

шарттарды түзүү жана бекемдөөгө мүмкүндүк берет,  
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математикалык сөз байлыкты, түшүнүү жана татаал логикалык -

грамматикалык курулуштарды пайдалануу  өнүктүрүүгө салымын 

кошот.   

Математика сабактары байкоо,  элестетип, чыгармачылык 

менен иштеп,  өз  алдынча иштөө ыкмаларын үйрөтүү өзүн -өзү 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн салым кошо алат.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана 

алгоритмдик иш уюштуруу;  

  коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш -аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  

  маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды  жана 

натыйжасын    айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  

  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация 

(мис,  объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  

  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика  сабактарында    математикалык жана 

практикалык маселелерди чечүүдө,  мисалы дүкөндөн эсептөө 

сыяктуу,   өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ  

болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык 

кепти  аң -сезимдүү  пайдаланышат.  
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Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  түшүнүгү 

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат.  Бул түшүнүктү 

калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында   жүзөгө 

ашырылат.  Бул түшүнүк предм еттик көптүктөр  менен иш 

жүзүндө иштөөнүн   натыйжасында ачылат;  заттарды эсептөө, 

көлөмдөрдү өлчөө  учурунда.  Натыйжада,  "сан" түшүнүгүнүн 

математикалык моделин куруу үчүн үч ыкма  ачылат:  сандык сан, 

иреттик сан,  сан  көлөмдөрдү өлчөө  бирдиги катары.  

Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы 

түшүнүгүн калыптандыруу менен  тыгыз байланышкан.  Бул 

процесс номурлоо жана натуралдык сандар  менен арифметикалык 

амалдарды аткаруу   жүргүзүү учурунда да,   калыптанат.  

Нумерацияны изилдеп жатканда оку учулардын иш -аракеттери  

турумдук ондук системасын   ишке ашыруу жана  бирдиктердин 

катышына  багытталган.  

Математиканын  баштапкы курсунда арифметикалык амалдар 

түшүнүгү  маанилүү орунду ээлейт.  Ар бир арифметикалык 

амалдын мааниси объектилерин топтору б оюнча иш -аракеттерди 

аткарып,  белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге 

таянат.  Ар бир изилдөө -иши анын   мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.  

Сандар менен арифметикалык амалдарды   изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары   маанилүү орунду 

ээлейт.  Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 

биринчиден,  эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында 

аныктоо,  экинчиден,  дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү 

окутууну уюштуруу.  Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп 

түрдүүлүгү менен айырмаланып жан а класстын балдарын  бүт 

ишине аралашууга тартуу керек.   балдардын кызыкчылыктарын 
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ишке ашырууну,  ошондой эле пикирлер ар  түрдүү каражаттар 

менен жардам берип,  иш ыкмаларын,  түрлөрүн колдонуу керек.   

  Башталгыч  мектептин математика курсунда ,  албетте,  а бдан 

маанилүү болуп математиканын   негизги мыйзамдары гана эмес,    

анын практикалык  тиркемелери   экенин белгилей кетүү керек. 

Башкы  нерсе -  бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү 

эсептөөлөрдү,   өлчөөлөрдү  аткарып жатканда,   маселелерди 

чечүүнүн жүрүшүндө  колдонууга балдарды окутуу зарыл.  Оозеки  

эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар  кандай материалдык жана 

символдук моделдери  пайдаланылат.  

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте   

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем  эсептөө 

көндүмдөрүн  калыптандыруу керек,  кээ бир учурларда,  аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

Эсептөө   көндүмдөрүн мааниси,  аларсыз окуучулар  

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн  мазмунун өздөштүрө 

албайт экенинде гана эмес.  Алар  болбосо,  системалуу  ар  кандай 

эсептөөлөр   колдонулчу башка окуу сабактарын,  өздөштүрө 

албайт экендигинде.   

Программада  оозеки эсептөө  техникалары менен бирге жазуу 

эсептөө  ыктарына  балдарды окутууга зор маани   берилет.  Жазуу  

жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда алгоритмдештирүү 

маанилүү.  

КОБ окуучулардын сүйлөө речинин  бузулуу мүнөзүн жана 

кептин маанилүү ролун эске алып,   математикалык 

ишмердүүлүгүнүн бардык баскычтарында     кептик   сүйлөө ишин 

өнүктүрүү,  эсептөө  практикалык иш -аракеттерден   баштоо 

зарыл.    
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Сандар  жана көлөмдөр .  Буюмдарды  эсептөө.  Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу.  Класстар жана 

разряддар.  Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу.  Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби,  салыштыруу белгилери.    Салмакты өлчөө бир диктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,   тонна);    көлөм бирдиги  (литр),  

убакыт бирдиги (секунда,  мүнөт,  саат) .  Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер.  Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.   Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн 

бири,  төрттөн  бири,  ондон бири,  жүздөн бири,  миңден бири) .  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана бөлүү.  Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.    Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы  байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз   

бир компонентин табуу.   Калдык менен бөлүү.  Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу 

тартиби.  Сандык туюнтманын маанисин табуу.  Эсептөөдө   

арифметикалык амалдардын касиеттерин пайдала нуу (суммада 

орун алмаштыруу жана топтоо;  сумманы  жана айырманы  санга  

көбөйтүү) .  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу,  көбөйтүү жана 

бөлүү алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер,  тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө) .  

Тексттик маселелер менен иштөө  
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Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.    

Мамилелерди камтыган маселелер:   эсеге көп,  мынчага көп 

(мынчага аз,  мынча эсе аз)    кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер,  сатып алуу жана сатуу,  ж.б.  Ылдамдык,  убакыт,  жол,  

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү;  товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар.  Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу.  Маселенин шартын жазуу (схемалар,  таблицалар 

жана башка моделдер) .  Үлүштүн жалпы  саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.   Мейкиндик мамилелер.  

Геометриялык фигуралар.   Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө,  төмөн, жогору -ылдый, оң -сол,  

ортосунда, жакын -алыс ж.б.  у.с . ) .   

   Геометриялык фигураларды та ануу жана чийүү:  чекит, 

сызык (ийри,  түз)  үзүк сызык,    бурч,  көп бурчтук,  үч бурчтук, 

тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды 

аткарууга чийүү инструменттерин колдонуу.  Айлана -чөйрөдөгү 

геометриялык фигуралар. Таануу жана айтуу:  куб,  шар,  

параллелепипед, пирамида,    цилиндр,  конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.   Үзүк  сызыктын 

узундугу.  Узундук  бирдиги (мм,  см,  дм,  км) .   Периметр.  Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты.  Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   

м
2
) .  Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө.  Эсеп,  көлөмдү өлчөө менен байланышкан 

маалыматтарды  чогултуу жана берүү,  алынган маалыматты  

турукташтыруу,  талдоо.  Логикалык байланыш жана сөздөрдү 

колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,  «жок» ,  
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«эгер . . .  анда . . .» ,  «чыныгы /  жалган экенин . . .» ,  «ар бири», 

«баардыгы»,«кээ бири») .  Передметтердин,  сандардын, 

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын,  жөнөкөй алгоритмин, жазуу,  

түзүү жана ишке ашыруу.   Таблицаны окуу жана толтуруу.  

     Мекен таануу,    коом таануу жана табият таануу  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  айлана -чөйрө,  өз  өлкөсү,  шаары, айылы,  өзү  жөнүндө  

негизги  түшүнүктөрдү калыптандыруу;  

  экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;    

  негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка 

адамдарга,  коомдук топтор жана жамааттар арасындагы   

мамилелеринин эрежелерин билүү;  аларды ишке ашыруу 

боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана нача р көрүүнүн)реалдуу  

иш-аракеттерди жасоо  жана жүрүм -  турумунда   аны 

ишке ашыруу;  

  белги -символдук каражаттарды   пайдалануу,  анын 

ичинде даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө 

же объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;  

  жандуу жана жансыз жаратылыштын о бъекттерин т 

ышкы белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин 

негизинде салыштыруу;  

  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш 

пайдалануу;  
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  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     

тиешелүү кеп кар ажаттарын  колдонуу,  монолог кебин 

түзүү,   кептин диалог  формасына ээ  болуу;  

  өз  иш -аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну 

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

 

   Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн  

табигый объекттер жан а  буюмдар.  Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс,  формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.) .  Мейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң,  сол,  жогору,  төмөн,  ж.б .) .  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал:  жыл мезгилдеринин алмашуусу,  кар,  

жалбырактардын түшүүсү,  куштардын учуп кетүүсү,  күн чыгышы, 

күн батышы, шамал,  жамгыр жаашы, бороон,  күн менен түн.      

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү.  Заттардан  

мисалдар:  туз ,  кумшекер,  суу жана жаратылыш газы.  Катуу 

заттар,  суюктуктар,  газдар. Заттар,  суюктуктар,  газдар  менен 

жөнөкөй практикалык иштер.  Жылдыздар  жана планеталар.  Күн -  

бизге жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана 

жарык булагы. Жер -  планета,  Жер түзүлүшү жана өлчөмү 

жөнүндө жалпы түшүнүк.  Глобус Жердин модели катары. 

Географиялык карта жана план.  Материктер жана океандар, 

алардын аталыштары, глобуста жана картада жайгашуусу.   

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу.  Компас.  Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу.  Жердин Күндүн тегерегинде айлан уусу,  күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери,  алардын 
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мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде) .  Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы,  булутттар,  жаан -

чачындар,  шамал) .   Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын 

формалары:  өрөөндөр,  тоолор,  адырлар,  колоттор (жалпы түшүнүк 

өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери).  Өз   

аймагынын Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун 

негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өз гөчөлүктөрү.   

Суулар,  алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз,  дарыя, көл, 

көлмө,  саз) ,  адам тарабынан пайдалануусу.   Өз  аймагынын 

суулары (аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба -  газ  аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Суу.  Суу  касиеттери.  Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.   Суунун коргоо,  сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер,  жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси,  аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар) .  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо,  аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр ,  алардын көп түрдүүлүгү.   Өсүмдүк (тамыр, 

сабак,  жалбырак,  гүл,  мөмө,  урук)  бөлүктөрү.  Өсүмдүктөрдүн 

жашоосу (жарык,  жылуулук,  аба,  суу,)  үчүн зарыл болгон 

шарттарды түзүү.  Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, 
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өзгөрүүлөрдү  бекемдөө.  Дарактар,  бадалдар,  чөптөр.  Жапайы, 

маданий жана бөлмө өсүмдүктөрү.  Өсүмдүктөрдүн адам жашоо 

чарбачылыгы, жаратылыш үчүн  мааниси.    Өз  аймагынын 

өсүмдүктөрү,  алардын аталышы, байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмө.  Козу-карындар:  жегенге жараган   жана уулуу.  Козу 

карындарды чогултуу эрежелери.  Жаныбарлар жана алардын ар 

түрдүүлүгү.  Жаныбарлардын жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар 

(аба,  суу,  жылуулук,  азык -түлүк) .  Курт -кумурскалар,  балыктар,  

жерде -сууда жашоочулардын,  сойлоп жүрүүчүлөр,  канаттуулар ,  

жаныбарлар жана алардын айырмачылыктары. Ар кандай 

жаныбарлардын тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын 

көбөйүүсү.  Жапайы жана үй жаныбарлары. Жаратылыш менен 

адам турмушунда жаныбарлардын ролу.  Жапайы  жаныбарларды 

коргоо, аларга аяр мамиле, үй жаныбар ларын багуу.  Өз  

аймагынын жаныбарлары, алардын аталыштары, байкоолордун 

негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой,  шалбаа,  көлмө -  жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру,  аба,  суу,  топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар)  биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү.  Табигый ж ааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр -  жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй -жай; 

жаныбарлар -  мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири.  Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү)  табигый жамааттар  

  Адам -  жаратылыштын бир бөлүгү.  Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.   Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү.  Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 



1884 
 

аймактын, мисалынын негизинде) .  Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери.  Жаратылыш  ресурстарын коргоо:  суу,  аба,  

минералдар,  өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн.  Жаратылыш 

коруктары, улуттук парктар жана алардын жаратылышты 

коргоодогу мааниси.    Жаратылышты  сактоого ар  бир адамдын 

жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала,  бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар,  балдар жана кыздар.  Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу,  дем алуу,  кан 

айлануу,   сезүү органдары, нерв системасы),  алардын 

организмдин жашоосундагы ролу.   

 Гигиена:  тери, тырмак,  чач,  тиштердин гигиенасы.  Дени сак 

жашоо,  күн тартибин сактоо,  кыймыл -таяныч,  тамактануу,  дем 

алуу,  кан айлануу,   сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу.  Дене температу расын,  тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,    чыӊ ден 

соолук үчүн ар  бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, 

айланадагы адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  

Коом -  жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири менен 

биргелешкен иш -чаралар менен орток бир максат менен тыгыз 

байланышта болгон адамдардын чогулушу катары. Кыргыз 

коомунун негизи катары рухий,  адеп -ахлактык жана маданий 

баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,     маданияттын  жаратуучу жана 

алып жүрүүчүсү.   коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин 

маданиятын өнүктүрүү.  Башка  адамдар менен   мамилелер.  
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Кыргыз Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук 

топтордун өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты:  урмат -сый 

көрсөтүү,  өз  ара жардам,  башкалардын пики рлерин угуу  

жөндөмү.  Адамдын жан дүйнөсү:  адамдык касиеттер жана жакшы 

мүнөздөр .  

Үй -бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз  ара 

колдоо мамилелери.    Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. 

Балдарга,  карыларга,  оорукчандарга камкордук -  ар бир адамдын 

милдети.  Жети ата.  Өз  аты -жөнү,  атасынын аты,  жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар,  өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс  алуу,  к аада-салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу.  Класста,  сабакта,  мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери.  Мугалимге кайрылуу.  Класс,  мектеп 

жамааты,  чогуу окуу,  эс  алуу.  Мектеп,  майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.   Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор,  алардын ортосундагы мамилелер;  достук,  ынтымак,  өз ара 

жардамдын баалуулугу.  Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери.  Тааныш  жана бейтааныш кишилер 

жана курдаштары менен өз ара аракеттенүү.   Мектептерде  жана 

башка коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын 

өмүрүнө жана коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын 

жана дүйнө элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү 

баалуулугу катары. Адамдардын кесиптери.    Эмгектин  

натыйжасы ар бир адамдын  жеке жоопкерчилиги жана кесиптик  

чеберчилик.  
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Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. 

Жер,  аба жана суу транспорту.  Транспортту  пайдалануу 

эрежелери.  Массалык маалымат каражаттары: радио, 

телекөрсөтүү,  басма сөз,  Интернет.  

Биздин мекен -  Кыргызстан,  Кыргыз Республикасы.  «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. 

Кыргызстандын мамлекеттик символикасы:  Мамлекеттик герби, 

Туусу,  Гимни; Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери.  

Конституция  -  Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  

укуктары. Кыргыз Республикасынын Пре зиденти.  

Майрам -  коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,   кесиптери.   Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүкт өрү,  салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -

соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  Мектеп окуучусунун   

күн тартиби,     эмгек жана эс  алуу кезектешүүсү;  жеке гигиена. 

Дене тарбия,   таза  абадагы оюн ден соолугун сактоо жана 

бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн ар бир 

адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги.  Тез жардамдын номерлери.  

Жеӊил  жаракатта,  үшүк алганда,  күйүп кетүүдө алгачкы жардам 

көрсөтүү.  Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  Жылдын  ар  кай сы мезгилинде жолдо,  токойдо, 

көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  Өрт  коопсуздугунун  

эрежелери,  газ ,  электр энергиясын,  сууну колдонуунун негизги 

эрежелери.  Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  
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 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери.  Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана   коопсуздугу жөнүндө кам көрүү -  

ар бир адамдын моралдык парзы.  

Искусство предметтик аймагы.  

Музыка  

Музыканы  изилдөө натыйжасында,    окуучулар  сезимдик 

активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын  негиздери 

калыптанат.  

КОБ окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу 

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат.  Окуучулар 

музыкалык маданияттын негиздерин (анын ичинде,  кыргыз 

музыкалык маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.    Алардын  

музыка искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм 

табити жана кызыгуусу  өнүгөт.  Алар музыканы кабыл алганды 

жана  музыкалык чыгармаларга  өз  мамилесин бил дирүүгө 

үйрөнөт;  театралдык жана музыкалык -пластикалык 

чыгармаларды жаратып жатканда,  импровизация учурунда,  үн 

жана хор чыгармаларын аткарууда музыкалык образдарды 

колдонуу  тажрыйбасына ээ  болушат.  

Предметтик  талаптар бул предметти окуу үчүн мүнөздүү 

болгон тажрыйбасын жаңы билим алуу  ишине,   объекттин 

өнүгүүсүн изилдөөгө,  анын өзгөрүшүн жана колдонууну,  ошондой 

эле дүйнөнүн заманбап илимий сүрөтүн, негизги илимий 

билимдердин системасынын негизги элементтерин изилдөөнү 

камтыйт.  
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1.  Адамдын  руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө,  адам 

турмушунда музыканын ролу тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү 

калыптандыруу.  

адамдын рухий өнүгүүсүнө музыканын мааниси жана ролу 

алгачкы түшүнүктөрдү   түзүү үчүн биринчи жалпы дабыш 

агымдан музыкалык үндөрдү   угууга   балдарды  үйрөтүү  керек.  

Ошондуктан 1 -класста окуучулардын музыкалык өнүктүрүү 

боюнча жана о.э .   бардык кийинки класстарда улантылуучу,  

негизги тема   "кантип музыка уга алабыз?" ,   Бул окуучуларга 

музыка,  анын каймана табияты, музыкада сезимдерди  ишке 

ашыруу жагынан,  адам табиятына,  жаратылышка болгон мамилеси 

ыкмаларын түшүнүк берүүгө мүмкүндүк берет.  

"Ички Музыка" деген бөлүм,  окуучуларды   атайын   рухий 

дүйнөсүн  топтоо максатында иштелип чыккан:  бешик ырларын  

угуп (1 -  класс музыка таануунун жана жашоонун башт алышы), 

инструменталдык жана үн чыгармаларды, элдик жана 

композитордук обондорду уктуруу  (2 -класс) ,  улуу мелодиялык 

тилде популярдуу ырларды (3  жана 4 -класстар) угуп  

окуучулардын өз алдынча чыккан сезимдерин салыштырып,   

музыканын таасири жөнүндө ой жүг үртүшөт .  

2.  Музыкалык маданияттын калыптанышы, Кыргыз 

Республикасынын  материалдык -музыкалык маданиятынын 

негизинде  өнүктүрүү.  

3.  Музыкага    көркөм табит жана кызыгууну өнүктүрүү.  

Д.Б. Кобалевскийдин принцибинин борбордук абалын кенже 

мектеп жашындагы ок уучулардын олуттуу музыканын жогорку 

үлгүсүнүн жеткиликтүүлүк олуттуу негиздерин иштеп чыгуу,     

жана бул үлгүлөр боюнча тарбиялоо  үчүн ,  дүйнөлүк рухий 

мектептерге,  классикалык музыкага шилтеме берүү менен 
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байланыштуу.   музыка өнөрүнүн даамы жана пайызды к негизин 

берген   музыка катары И.С.Бах,  В.А.  Моцарт,  Э.Григ,  Ф.  Шопен, 

П.  И.  Чайковский,   М.П. Мусоргский,  М.И. Глинка,  С.В. 

Рахманинов,  А.И.  Хачатурян,  Д.Б.  Кабалевский, А.  Малдыбаев,  С. 

Фере жана дүйнөлүк музыкалык маданиятка маанилүү элес 

калтырган башка композиторлор.  

4.  Музыканы кабыл алуу,  музыкага өз  мамилесин билдирүүгө 

жөндөмдүүлүгү.  

 

Музыканы көркөм искусствонун тирүү образы катары кабыл 

алуу,  жашоо турмуш менен тыгыз байланышта экендигин 

көрсөтүүчү бөлүм "Музыка угуу",  өзүнчө бөлүм гана эмес,  

ишмердүүлүктүн  негизги түрү  болуп,  хор ырдоо, импровизация, 

жана музыка жөнүндө ойлордо көрсөтүлөт.   Угуу  маданияты -  

музыканы кабыл алуу   жана ага карата өз  мамилесин билдирүүгө 

жөндөмдүүлүгү;  чеберчилик катары музыканын негизги 

мыйзамдарын жана түшүнү ктөрдү билүү.    (кабыл алуунун 

таянычы болгон жалпыланган билим дер) -  композитор, 

аткаруучу,  угуучу,  музыкалык тилдин көркөм каражаттары, 

обондуу ырлар, бийлер, марштар, интонация, музыканы 

өнүктүрүүчү жана куруучу жана көркөм каражаттар.  Бул 

сызыктар   класстан класска предметтин мазмунунда   музыкалык 

амалкөйлүк жана ырааттуулук чеберчилигинде   олуттуу 

түшүнүктөрдү жана алардын кызыгуусун пайда кылып келет.  

музыка мазмунун түшүнүү үчүн усулдук "ачкычы" 

чыгармачылыгы жана күнүмдүк ара маселеси болуп сан алат.  

Башка   маселелер менен бирге,  практикалык тапшырмаларды 

("музыкалык лаборатория")  окуучулар менен кадимки көркөм 

искусствону ачып,  өз алдынча музыканы изилдешет.  
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5.  Музыкалык  образдарды театралдык жана музыкалык -

пластикалык чыгармаларды образдарды жаратуу үчүн, 

импровизацияда,  вокалдык жана хордук аткарууда колдонуу.  

"Музыкага образдык -  оюн  аркылуу  киргизүү жөнүндө" 

принципке таянуу менен балдардын кайра,  ойдон чыгарылган 

ишин,  кыялын талап кылган жагдайларды түзө алат.  Ошондуктан, 

программада  импровизациянын негизиндеги оюндар, 

сахналаштыруулар,   сюжет (жомок,  окуя,  Манас жөнүндө 

айтуулар) ,  музыкалык аспаптарды колдонуп,  музыка жана текст 

биримдигинде  өнүгөт.  

Оюн сабактагы  ишмердүүлүк катары байыркы элдик 

чыгармачылыкта -   болгон сезими жана мааниси менен 

толтурулган:  Ыр ырдоо -  демек аны ойноо.  

Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн   

Инсандык  натыйжалары өнүгүү менен өзүн -өзү өнүктүрүү, 

окутуунун жана билим, окуу ишмердүүлүгүнө кызыгуу үчүн 

маанилүү себептерди түзүү жана өнү ктүрүү,   көйгөйлөрдү 

чечүүдө жаңы мазмунуна жана методдоруна кызыгуу менен кабыл 

алуу ыктарын калыптандырууну;жаңы билимдерди жана 

көндүмдөрдү алуу,  натыйжаларга жетишүүгө түрткү түзүү;   

коомдук иш билгилигин жана жеке сапаттарын чагылдырган,  

жалпы жарандык бирдейликтин негиздерин калыптанышын 

чагылдырат.  

 

3 .  Искусство  чыгармачылыгына    сезимтал мамилени иштеп 

чыгуу,  анын дүйнөгө толугу менен эстетикалык көз 

карашы, көркөм жана турмуштук ар  түрдүүлүгүнө.  
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Музыкалык искусство дайыма адамдын   адам катары 

бардыгына, анын тукумдук жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүшүнө,   

дүйнөнү эстетикалык кабыл алуусуна, жаныбарлардан 

айырмалануусунун   бир жолу катары көргөн.  Баланын музыка 

менен ар  бир жолугушуусу,  балага музыканы угуу жана сүйүү,  

бул модалуу жана кадыр -барктуу болгондуктан эмес,  музыканы 

кабыл алуу зарылдыгы ал дүйнөдө эстетикалык мазмунун баалоо -  

ал абстрактуу сулуулук жана турмуш кооздугун издөө эмес,   ал 

адамдын дүйнөдө жоопкерчиликтүү жана маанилүү жашоосу.   

Окуучуларга  акырындап  табигый коомдун заманбап 

маданиятынын алардан    көз  каранды экенин  түшүнүү келет,  

алар кыргыз жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарын  

көбөйтүү укугуна ээ  экендигин  сезилиши болот.  Балдарда  

адамзаттын  ийгилиги  жалпы жана музыкалык байлыктарды, жөн 

гана  "музей экспонаттарыны н" жыйнагы эмес,  ошондой эле 

тынымсыз негизги жашаган чыгармачылык аркылуу өз байытууну 

болуп турган,  ар дайым өнүгүп маданий -тарыхый жараяны экенин 

түшүнүшөт.  Балдардын  чыгармачылык продуктусуна мамиле -  

күүнүн курамына,  ыр ырдоого,  тасмага,  музыкалык тү рдү ойлоп 

сүрөт тартууга,  ж.б .  -  бала адам маданиятынын бир далил катары 

көрүнөт.    

2.    Музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин өнүктүрүү 

жана жамааттык (жеке) ойноо жүрүшүндө чыгармачыл 

жөндөмдүүлүктүн ишке ашырылышы.  

Музыкалык   искусствону  түшүнүүнүн   инсандык 

жыйынтыктары музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин 

өнүктүрүү үчүн  объективдүү фундамент болуп калат.  Бирок,  

туруктуу түрткү,  окуучу угуучунун,  композитордун, 

аткаруучунун чыгармачылыгынын белгилүү маанисин түшүнүп,   
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өзү  түздөн -түз аны кайра түзсө,  ошол учурда гана пайда болот.   

Сабактын,   окуу китептердин мазмуну   баары бир эле нерсеге 

багытталышы керек:  окуучуларды  чыгарманы аткарып жаткан же 

кайра түзүп жаткан музыканттардын позициясына коюу керек. 

Ошондуктан  мугалимдин балдарга кайрылу усу:  

  Окугула.  Уккула (   угуу маданиятын калыптандыруу) .  

  Ойлонгула.  Ырдагыла.  Айткыла  (чыгармачылык 

жөндөмдөрү) .  

  Клавиатурага  манжаларды  тийгизгиле (биринчи 

музыкалык үндүн төрөлүшү)   .  

  Ойногула (элдик оюндар  менен тааныштыруу,  оюнга 

"кошулуу" жолдору) .  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  Көркөм өнөрдүн  айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу 

жана   баамдай билүү  (ж.б . ,  китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо,  түшүнүү, 

сулуулукту көрө билүү    жөндөмү;  

  көркөм  өнөрдүн чыгармаларынан адам,  дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын   сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;   

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч 

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнө көй курам 

түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра билүүнү;  
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  таралган салттуу элдик кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк , заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата -

энесинин) билүүсү;   

  материалдарга,  жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр 

мамиле жасоо эрежелерин билүү;  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз ,  

кездемеден, чопо,  табигый сүрөттөр,  ж.б .)   

жөндөмдүүлүктөрү;  тапшырмага ылайык   өндүрүү үчүн 

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюнча кур ал 

пайдалануу көндүмдөрү;  коопсуздук талаптарын  жана 

санитардык талаптарды билүү;  

  өзүн -өзү жардам көндүмдөр,  кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

  куралдар менен  коопсуз иштөө көндүмдөрүн:  чийме 

(сызгыч,   бурч, циркуль) ,  кесүү (кайчы) жана  саюу (тигүү 

ийнеси);    

  буюмдун  формасын,  бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй   буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, 

графикада колдонуу.  

Көркөм өнөр   түрлөрү.   

Искусство чыгармаларын кабыл алуу.  Көркөм  

чыгармачылык  өзгөчөлүктөрү:  сүрөтчү жана көрүүчү. Көркөм 

өнөр,  анын образдык мааниси:   көркөм элес сүрөт,  анын 

шарттулугу,  жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү.  Адеп -

ахлактык жана эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык 

көркөм чыгармаларда чагылдырылыш ы: жаратылыш, адамга жана 
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коомго мамиле. Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: 

окшоштуктар жана айырмачылыктар.  Адам жана табигый дүйнө 

чыныгы жашоодо:  адамдын элеси,  көркөм мүнөзү.  

Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар:  карандаш, 

калем,  пастел, фломастер,  көмүр,  бор ж.б.   Ар  түрдүү  

графикалык материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  

сүрөт тартуу ролу:  негизги, көмөкчү.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын,  буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

сүрөт аркылуу көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулард ын, 

жаныбарлардын  сүрөтүн тартуу:  жалпылыгы жана мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын,  буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү.  Түс -  живопись 

тилинин негизи.   Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү 

түзүү үчүн көркөм    каражаттарын тандоо.  Адам  баласынын жана 

табиятын живопистеги образдары.  

 Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу.  көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай,  чопо,  тоголотуу,  көлөмдү,  форманы 

чоюу).  Көлөм  -  айкел тилинин негизи.  Скульптуранын  негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу 

билдирүү.   

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.)  материалдардын ар 

түрдүүлүгү.  көркөм образ  түзүү үчүн ар  түрдүү материалдар 

менен иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу,  

көлөмдү,  форманы чоюу,    кагаз   жана карто н  -  ийүү,  кесүү).  
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Көркөм долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам 

жашоосунда пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик -жасалгалоо  көркөм өнөрү.    Декоративдик -

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда 

анын ролу.  Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо,  турмуш -

тиричилик буюмдарынан, шаймандар,  кийим -кечек,  музыка,  

ырлар,  бийлер,  эпостордо, уламыштарда,  жомоктордо)   

синтетикалык  мүнөзү жөнүндө түшүнүк.  Салттуу  маданияттагы 

адамдын образы.    Эркек  жана аял сулуулугу элдик  м аданиятта,    

жомоктордо,  ырларда.  Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта 

жана көркөм өнөрдө.  

 Композиция .  Композициянын тегиздиктеги жана 

мейкиндиктеги башталгыч ыкмалар.  Түшүнүктөр:  композицияны 

куруудагы горизонталь,  вертикаль жана диагональ.  Түшүнүктөр:  

горизонттун линиясы,  жакын -  көбүрөөк,  алысыраак -көбүрөөк, 

тосуулар.  Композициядагы айырмачылыктын ролу:   төмөн жана 

жогору,  ири жана чакан,  ичке жана жоон,  караӊгы жана жарык 

ж.б.   Симметрия  жана асимметрия.  

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр.  Жылуу жана м уздак 

түстөр.  Түстөрдү аралаштыруу.  Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу.  Түстүн 

сезимдик мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин 

практикалык билүү. Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  

түс   аркылуу көргөзүү.   

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке,  жоон,  түз,  тармал, 

жылмакай,  курч,  спираль,учуучу)  жана алардын белгилик 

табияты.   Чийин,  штрих,   так жана көркөм сүрөт.  Жаратылыш, 

адамдын,  жаныбарлардын сезимдик абалын   көргөзүү.    
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Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүү лүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу.  Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү.  Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый формалар.  Формалардын  өзгөрүшү.  Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүнөздөмөсүнө  тийгизген таасири. 

Силуэт.   

Көлөм.  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте.  Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  

Ыргак (Ритм).  Ыргактын  түрлөрү (тынч,  жай, тынчы жок 

жана башкалар) .  Чийиндердин түстөрдүн,  тактардын ыргагы. 

Сүрөт  жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын 

ролу.  Композицияда э лементтердин ыргагы аркылуу кыймылды 

көрсөтүү.   Декоративдик -көркөм өнөрдө ритмдин  өзгөчө ролу.  

Искусствонун  маанилүү темалары .   

Жер -  жалпыбыздын үйүбүз.  Табият жана жаратылыш 

кубулуштарына байкоо жүргүзүү,  алардын мүнөзүн жана 

эмоционалдык абалын айырмалоо.   Аба  ырайынын, жыл 

мезгилдеринин, күндүн,  түндүн,  ар  кандай убактарында 

жаратылышты чагылдыруудагы  айырма. Пейзаж  жанры. 

Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар  кандай 

искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. 

Табияттагы имараттар:  куштардын уясы,  ийиндер,   бал челек,  таш 

бака кабыгы, үлүлдүн үй,  ж.б .    

Адам, адамдар ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү ар 

кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы. 

Портрет жанры. Сүйүү,  достук,  үй -бүлөө  темалары искусстводо.  

Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык сезимдерди жана 

сапаттарын ойготуучу жан дүйнөсү жана көркөм образы: 

боорукердик,  мээримдүүлүк, колдоо,  камкордук,  баатырлык, 
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берешендик ж.б.  Кыжырдануу,  жек көрүү каардыкка  себеп 

болуучу каармандардын сүрөттөрү.  

Искусство  бүгүнкү күндө биздин айланабызда.  кооз,  

ыӊгайлуу жана  көркөмдүү турмуш -тиричилик буюмдарын, 

транспорт  түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство 

материалдарын жана ар  кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары. 

Адамдын күнүмдүк турмушундагы,    физикал ык чөйрөсүн 

уюштуруудагы көркөм өнөрдүн (пластикалык) ролу жөнүндө 

түшүнүк.  Натрюморт  жанры. Имараттар жана сейил парктарын, 

транспорт,  идиш -аяк,  эмерек жана кийим -кечелерди,  китептерди, 

оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.  

Көркөм -чыгармачылык иш тажрыйбасы .  Көркөм өнөр, 

сүрөт жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнча ар  

кандай иш -чараларга катышуу.    Сүрөт тартуу,    живопись,  айкел, 

декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү.  Көркөм 

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү:  композиция,  форм а, 

ритм,  сызык, түс,  көлөм фактура.  Адамдын турмуштук 

предметтик чөйрөсүнүн моделдерин  түзүү.  Ийлеп -чаптоо жана 

кагаз  пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн 

өздөштүрүү.  

Живописте,  сүрөт тартууда,  аппликация түзүүдө,  көркөм  

долбоорлоодо өз  оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 

тандоо жана пайдалануу.    Түс,   тон,  композицияны, чийинди, 

мейкиндикти,  тактарды, көлөмдү,  материалдын фактурасынын   

жардамы менен маанайды чагылдыруу.  Ар  түрдүү көркөм 

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды  жекече жана 

жамааттык ишмердүүлүктө пайдалануу:  коллаж,  граттаж,  

аппликация,  компьютердик  анимация,    толук масштабдуу 

мультипликация,     кагаз  пластикасы,  гуаши,   акварель,   пастель,   
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фломастеров,  пластилин,  чопо,  гуашь,  карандаш, сыя,   

колдонуучу жана табигый материалдар.   

Көркөм искусство чыгармаларынын  мазмунун жана 

каражаттарын талкуулоого катышуу,  чыгармага мамилесин 

билдирүү.  

«Дене  тарбия,  коопсуз жашоо негиздери».   

Дене тарбия боюнча программасы үчүн маанилүү талап КОБ 

окуучулардын ден соолугунун,  жынысына,  дене бой өнүгүүсүнө,  

кыймыл өзгөчөлүктөрү ,  психикалык касиеттерин жана 

сапаттарын,   гигиеналык ченемдердин  абалын  эске алуу менен 

окуучуларга    ар  түрдүү жана жекече мамиле камсыз кылуу.  

Программанын мазмуну:  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу.  Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу,  чуркоо, 

жөргөлөө, лыжа менен басуу,  сүзүү адамдын жашоосуна 

маанилүү кыймылдар катары. Д ене  тарбия   көнүгүүлөрүн 

уюштурууда жеткиликтүү  жүктөмдөр.   

  

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:  

сабак ордун уюштуруу,  кийим -кечек,  бут кийим жана 

жабдууларды тандоо.  Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр.  Физикалык көнүгүүлөрдүн  физик алык 

сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири,  

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери.  Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   
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байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү:  күч,  

ылдамдык,  чыдамкайлык, ийкемд үүлүк  жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш -ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.   Дененин  

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын,  негизги 

физикалык сапаттарды өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун 

аткаруу;  күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо   боюнча иш -

чараларды аткаруу;  (эртең мененки машыгуу,   

физкультминуткалар) .  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор.  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт 

аянтчаларында жана спорттук залда) .  Оюндардын  эрежелерин 

сактоо.  Физикалык мыктылык.    Дене -бойду туура кармоо,  анын  

ооруларын алдын алуу жана түзөтүү,  эртең мененки машыгуу,   

физкультминуткалар  боюнча көнүгүү топтомдору.  Физикалык 

сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому.  Туура дем 

алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.    Көз үчүн гимнастика.  С порттук -

ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери;  мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   

буйруктарын тизмеде аткаруу.  Буюмдар  менен (гимнастик алык 

таяктар,  желектер,  обручтар,  чоӊ жана  кичине топтор)  жана 

буюмдар  жок көнүгүүлөр (ар  түрдүү булчуң топтору үчүн) .   

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап 

чыгууну ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр (  

коопсуздук эрежелерин сактоону кү чөтүү  менен).  
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Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр.  Жөө басуу,  

жүгүрүү, ыргытуу.  Жип менен секирүү.  тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып,  жөргөлөп,  гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу 

көнүгүүлөрү:буюмга керектүү  тараптан жакындоо,  туура жана так 

көтөрө билүү,  туура кысуу,  аны так жана аяр коюу  (предметтер:  

шарлар,  гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат,  

гимнастикалык "эшек",  "ат"  жана башкалар.) .  

Жеӊил  атлетика.    

Жөө басуу:  түгөй менен,  түгөй мене н бир айлананын ичинде;  

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  

кыйгап өтүп.  Дене бойду туура сактап басуу.   Чуркоо менен 

басууну алмаштырып басуу.  Чуркоо көнүгүүлөрү:  бутту бийик 

көтөрүп,    багытын өзгөртүп,   ар  түрдүү турган орундан башт ап, 

жогорку старт менен  баштап тездетип чуркоо.  Секирик 

көнүгүүлөрү:  бир буттап,  эки буттап бир орунда жана жылуу 

менен;  узундукка,  бийиктикке;  аттап секирүү.  

Ыргытуу:  чоң топ (1  кг) ,  ар  кандай жолдор менен алыска. 

Салуу:  кичине топту тик жана түз максатк а,  ошондой эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу;  бурулуу;  түшүү, 

көтөрүлүү;  токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү:  сууга кирүү;  бассейн түбүндөгү 

кыймылдар;  калкууга  үйрөтүү;  калкуу жана тайуу;  колдордун 

жана буттардын кыймылдарын  макулдашуу  үчүн көнүгүүлөр. 

Суудагы оюндар.  Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын 

элементтери.  
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Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну,  күч -кубаттуулукту,  

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  

Футбол:  Туруктуу жана тоголоткон топту согуу;  топту 

токтотуу;  топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылд уу 

оюндар.  

Баскетбол:  баскетболчунун турушу;  топсуз атайын 

кыймылдар;  топту тосуу;    топту сактоо;  шакекче  түбүнөн эки 

колу менен бир жерден топту ыргытуу,  өз  көкүрөгүнө эки колу 

менен жерге бир топту кармоо жана мугалим менен бир жупта 

топту ыргытуу жана  тосуу;  баскетболдун материал боюнча 

кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол:  топту ыргытуу,  тордун жогору,  ылдый жагынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо;  төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен) .  

Волейбол:  топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары;  волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү оюндар:  «Тартип  жана баш 

аламандык»,  «Кайдан чалды, тап»,  «Түшүм жыйноо».   
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Жарышуу жана секирүү оюндары :  "Ак-Терек,  Көк -Терек" "Тосмо 

топ",  "Токойдогу аюу",  "Шакек салмай",  "Күн -түн",  "Мышык -

чычкан" ж.б .;  

Топ менен оюндар :  «Топ салмай»,  «Качма топ»,  «Орто топ», 

«Тегеректеги топ»  

   

Ылайыкташтырып  физикалык калыбына келтирүү  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Гимнастика  материалында:  

Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү:  буттарды чоюу;  чоӊ кадам менен 

басуу,  отуруп,  секирип басуу;  жарты шпагат;  гимнастикалык таяк, 

аркан менен кыймылдар ийкемдүүлүгү өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөрдүн  топтомдору.  Тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну,  күч -кубаттуулукту,  

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Координацияны  өнүктүрүү:  жөнөкөй тоскоолдуктардан өтүү;  

гимнастикалык отургучта басуу,  жалпак гимнастикалык 

баканында  басуу;  белгиленген оюн калыбын кармоо;  көӊүл 

бурууну которууну өнүктүрүүчү оюндар,  бут,  кол,  тулку бойдун 

булчуӊдарын эс алдырууга  (отурган боюнча,  турган жана жаткан 

боюнча);  бир колдон экинчи колго топту ыргытуу;  белгиленген 

багыт боюнча басып,  чуркап, секирип максатка сигнал менен 

жетүү.  

Тулку бойдун туура турпатын калыптандыруу:  алдын ала 

берилген турпат менен башына буюм коюп бутунун учу менен 
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басуу;  музыка менен  стилдик басуу түрлөрү;  сезимдерди 

башкаруу үчүн түзөтүүчү көнүгүүлөр (башты, ийинди,  жүлүндү 

багыттап кармоо)  дененин турпатын кыймыл уч урунда туура 

кармоого, дененин абалын  жана анын мүчөлөрүн турууда, 

отурууда,  жатууда  контролдоо боюнча көнүгүүлөр ;   булчуң 

корсетин бекемдөө үчүн көнүгүүлөр.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү:  салмаксыз кыймылдуу 

көнүгүүлөр (өз дене салмагын жоюу),  салмак менен (1  кг  

үйлөнгөн топтор,   100 г .  кум салынган баштыкчалар жана 

гантелдер,     гимнастикалык таяктар жана чокморлор)  өнөктөштүн 

каршылыгын жоюу (жупташкан машыгуу);  жатып көтөрүлүү 

(гимнастикалык отургучта) .  

Жеӊил атлетика материалында:  

Координацияны өнүктүрүү:  чектелген таяныч менен багытты 

өзгөрүп чуркоо;  ар  түрдүү калып орундарынан кыска сызыкты 

чуркап өтүү;  бир жерде  бир буттап,  эки буттап   аркандан 

секирүү.  

Ылдамдыкты  өнүктүрүү:  жогорку старт менен ар  түрдүү 

турган калыптардан  максималдуу ылдамды кта чуркоо 

көнүгүүлөрүн кайра -аткаруу;  ар  кандай баштапкы калып 

орундарынан,  тегеренип дубалга жана дубалдын жанында туруп  

теннис топту кармоо.  

Чыдамдуулукту өнүктүрүү:  бирдиктүү орточо катуулугу 

режиминде,  басуу менен алмашуучу чуркоо, жогорку 

сыйымдуулук режиминде чуркоо;  30м аралыкты максималдуу 

ылдамдык менен кайталап чуркоо (сакталуу же өзгөрүлмө эс алуу 

менен);  400 м аралыкка чуркоо;  бирдиктүү 6  мүнөттүк чуркоо.  
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Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү:  көп секириктерди кайра -

аткаруу;  тоскоолдуктарды кайталап  жоюу (15 -20 см)  кайра;  ар 

кандай орундардан баштап максималдуу темпте толтурулган (1  

кг)   топту ыргытуу;  өткөрүү дары убакыт жогорку чен боюнча, ,  

бир айлананын ичинде;  бир колдон экинчи колго топту ыргытуу;  

белгиленген багыт боюнча басып,  чуркап,  секирип  ар кандай 

жолдор менен эки колу (жогору жактан,  ылдый жактан,  

көкүрөгүнөн)  менен ыргытуу;  тоого чуркап чыгууну кайра 

аткаруу;   илинген ориентирге бийиктикке секирүү менен колун  

тийгизүү;  ордунан жылуу менен бийиктикке   секирүү.  (оӊ жана 

сол капталы менен) .   

Түзөтүү -  өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.  

Баштын,   буттун жана тулку бойдун негизги абалы жана бир 

орунда аткарылуучу кыймылдары, колдор менен дене 

кыймылдарын бут кыймылдарына айкалыштыруу;  буюмдар  менен 

(гимнастикалык таяктар, желектер,  обручтар,  чоӊ жана  кичине 

топтор)  жана буюмдар  жок көнүгүүлөрдүн топтомдору.    .  

Дем алуу көнүгүүлөрү:    ар  кандай абалда туура дем алуу,  

отурууда,  турууда,  жатууда;  буюмсуз  машыгуу учурунда терең 

дем алуу;  туурап  дем алуу (  "гүл жыты",  "ботко үйлөйм",  "колду 

жылытуу "  ж .б.) ,  басып бара жатканда тыбыштарды  айтууда дем 

алуу,  мурду  менен дем алуу.  

Тулку бойду  туура кармоону калыптандыруу жана 

коррекциялоо  үчүн көнүгүүлөр:    гимнастикалык дубалга  

жөлөнүп жасоочу көнүгүүлөр (колдордун,  буттардын ар кандай 

кыймылдары, дубалдан башы менен,  аркасы менен жылмышуу);  ар 

кандай кол кыймылдарын аткарууда тулку бойду туура калыпта 



1905 
 

кармап туруу; ,  жаныбарлардын басуусун, чуркоосун жана 

иштеген адамдын кыймылын тууроочу кыймыл үлгү көнүгүүлөр (  

"түлкү басык", короз   канат " ,  аюу бас ык",  "жылкыдай башыӊ 

кыймылдат" ,  "жарык берүүчү шишелер менен ойнойбуз" ,  "  мык 

кадап",  "алма үз"  "кир чайкоо" ж.б .;  ар   түрдүү диаметрдеги 

сенсор басма топтор менен көнүгүүлөр,  (топко отурган  боюнча 

түрдүү статикалык  кыймылдарды   кол кыймылдары менен 

коштоо)  башына баштык коюп буттун учуна туруп,  согончогуна 

таянуу;  артка ийилип далы жана ич булчуӊдарын бекемдөө;  

бүктөлүү менен артка кыймыл бекемдөө үчүн көнүгүүлөр;   

омурткасын бекемдетүү үчүн денени ар тарапка буруучу 

көнүгүүлөр,    жамбаш бел, сан,  бутт ардын тарамыштарын күчөтүү 

үчүн көнүгүүлөр.  

Май  тамандыкты алдын алуу жана коррекциялоо боюнча 

практикалык көнүгүүлөр:  отурган абалда ("чыгырык",  "орок",  

"терезе" ,  "шыбакчы",  "жел тегирмен",  "кеме",  "басуу",  "ат",  

"мамалак");  отурган абалда:  таманды оңго жана солго алмак -

салмак жана бир учурда тегереткен кыймылдар;   топту таманы 

менен тегереткен кыймылдар;   камсыздандыруу менен жип 

боюнча алдыга кадам басуу;  тамандын  ички жана сырткы тарабы 

менен басуу;  массаж килемчесинде басуу.  

Жалпы жана майда моторика ны өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр:    

ар  түрдүү диаметрдеги топтор менен (тоголотуу,   өнөктөш менен 

тоголотуу);  орточо топтор менен (отуруп өнөктөшкө ыргытуу,  

өйдө ыргытып тосуу,    топту дубалга ыргытуу);  кичине топтор 

менен (колдон колго салуу,  эки колу менен т опту өйдө ыргытуу,   

дубалга эки колдоп ыргытып   полго секиртүү жана кармоо);  

жумшак шары -1 кг  (топту көтөрүп 30 секунд көкүрөк жана 
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башына токтотуп кармап басуу,   топту кармап оӊго,  солго,  

алдыга,  артка басуу) .  

Кыймылдардын тактыгын жана координациясын өнүктүрүү  

үчүн көнүгүүлөр:  бир катар   тилкеге  жана колоннага тизилүү;  ар 

түрдүү багыттарга жүрүү;    даярдалган  чийинге багыттап чуркоо   

(бардык тапшырмалар мугалим менен бирге ишке ашырылат);    

эки удаалаш тактай үстүндө  жардам менен басуу)  

Кыймыл  көндүмдөрүн жана ыктарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Тизилүү жана саптык тизилүү:  "Тизил!" ,  "Түздөн",  

"Какайып тур",  "Эркин тур" ,  "Алга,  алга!" ,  "Токто!" 

командаларын аткаруу;  сызык менен  колоннаны  чачыратуу;  

сызык менен  колоннада туруп  сунулган  колго алыстыкты 

кармоо;  багытты көрсөтүү менен солго, оӊго кайрылуу;   

Басуу,  чуркоо:   бутунун учу,  согончогу менен басуу;  ар 

кандай темп менен:  тез ,  жай;  басуу менен чуркоону алмаштыруу;   

аралыкты сактоо менен  жай темпте басуу,  чуркоо;  бир калыпта 

мамычада чуркоо;  арыш чуркоо  3  X 10 метр;  жогорку старт;    

жогорку  старт менен 30 метрге ылдамдыккка чуркоо.  

Секирүү:  180 °  жана 360 °ка кайрылуу  менен бир буттап,  эки 

буттап секирүү;      бир буттап алга секирүү;  эки буту менен 

түртүлүп  узундукка секирүү;  50  см бийиктиктен тереӊдикке 

секирүү;  эки -үч кадам   аттап  бир түртүлүү менен узундукка  

секирүү;  капталдап гимнастикалык отургучтан таяныч менен 

секирүү;   г  /  отургучту басып секирүү;   бир кадам менен 

бийиктикке секирүү.  

 Буюмдарды, топту ыргытуу,  кармоо,   өткөрүп берүү:  кичине 

топту алыска «ийнинен баштан ашырып» оӊ (сол)  колу менен 
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ыргытуу;  топту горизонталдуу  максата ыргытуу (  мишень г /  

дубалда);  топту тик максатка  ыргытуу;  чоӊ  топту умтулуу менен 

ыргытуу,  аны кармоо;  бир чоң топту бийиктикке ыргытуу   менен 

жерге секиргенден кийин,  аны кармоо;  түбүнөн эки колу менен 

эки -экиден бири -бири менен бир чоң топ ыргытуу жана тосуу,    

салмагы 1  кг  толтурулган топту ар  кандай жолдор менен ыргытуу;  

ар  кандай формадагы буюмдарды 2 -3-төн (желекчелер,  таяктар, 

топтор ж.б .)  бир убакта көтөрүү;  буюмдарды 20 метрге чейинки 

аралыкка берүү жана көтөрүү (жыйма шар -1 кг ,   г  /  таяктар,  чоң 

топтор ж.б .) .  

Теӊ салмактуулук:  буюм  менен г /  отургучта басуу (желекче,  

г  /  топ,  г  /  таяк);  колунун ар кандай абалы  менен менен г  /  

столунан басуу;  бир тизесин бүгүп  гимнастикалык тактайда 

басуу;  гимнастикалык тактайда 15 -20 см  буюмдарды аттап басуу;  

гимнастикалык тактайда айлануу менен басуу;   гимнастикалык 

тактайда басууда   жолугушууда айрылышуу;  «Короз», 

«Чабалакей» көнүгүүлөрүн жерде  жасоо.  

    Жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө:   

г  /  дубалга төрт аяктап жөрмөлөө, г  /дубалдан үстүнөн сойлоп 

өтүү;  колдоо  менен гимнастикалык дубалга  чыгуу,  ар кандай 

бийиктиккеги тоскоолдуктарга  жөрмөлөө, чыгуу,  астынан 

жөрмөлөө   (жумшак модулдар,  г  /  тактай,  обручтар,  г  /  аркан, 

такталар,  ж.б .) ;   

 сынак -туннелге жөрмөлөө;   буюмдардан аттап өтүү:  блоктордон, 

казыктардан, чоң топтордон;  колдору менен гим.  дубалга 1 -2 

секунд асылып туруу;    5 -6  тоскоолдуктан өтүү  боюнча 

тапшырма аткаруу.  
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Инсандык маданиятты  калыптандыруу жаатында:  

  "жакшы болуу"  деген  жалпы адеп -ахлактык ыйгарым 

өбөлгөнү түзүү –  оюндук -  окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк 

жана коомдук -багытталган иш  учурунда адеп -ахлактык 

талаптардын,  адеп -ахлак нормаларына негизделет;  

  «Жакшы деген  эмне?»  жана «жаман деген  эмне?» адеп -

ахлактык ойду пайда кылуу,  окуучунун  «жакшы» болуу деген 

сезимди аӊ -сезимине орнотуу;  

  өздөрүнүн  адеп -милдеттерин иштеп чыгуу 

мүмкүнчүлүгүн түзүү,  адеп -ахлак нормаларына жараша өзүн  

башкаруу,  өзүнөн моралдык ченемде рди аткарууну талап 

кылуу,    өзүнүн жана башкалардын иш -аракеттерине башталгыч 

моралдык баа берүү;  

  окуунун адептик маанисин  окуучулардын аӊ -сезиминде 

калыптандыруу;  

  адептик негиздерди калыптандыруу –  окуучулардын 

туура жүрүм -турумдун   керектигин,   коомдо  кабыл алынган 

жакшылык менен жамандык,  туура жана туура эмес 

түшүнүктөрү аӊ -сезиминде калыптандыруу;  

  негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу;  

  негизги улуттук,  этностук жана диний каада -салттар 

жөнүндө элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана 

сезимдерин калыптандыруу;  өз ниет,  ойлор менен иш -

аракеттерине сын мамилени калыптандыруу,    адеп -ахлактык 

тандоо,  алардын өз иш -аракеттери жана жүрүм -турумдун 

натыйжасы үчүн жоопкерчиликти   билүүнүн негизинде  кабыл 
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алынган иш -аракеттерди жана иш -чараларды бөлүү 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүү, кыйынчылыктарды чечүү 

жөндөмдүүлүгү, натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу;  

коомдук маданияттын калыптанышында;  

    өз  Ата -Мекени,  кыргыз эли  жана Кыргызстанд ын 

тарыхы үчүн сыймыктануу сезимин ойготуу;  

    улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү  сезүүсү,    

алардын мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң 

мамилени тарбиялоо;  

  патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык сезимин 

калыптандыруу;  

  ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана 

курдаштары менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин күчөтүү;  

  жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана 

руханий жана адеп -ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, 

башкаларга түшүнүү жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;  

 

Ар бир класстагы «Адабий окуу» предметинин мазмуну   негизги 

иштин багыттарын чагылдырат жана төмөнкү бөлүктөрдү 

камтыйт:  

 Балдардын окуу чөйрөсү.  

 Окуу техникасы.  

 Окуп жана угуп жаткан учурда окуп -   түшүнүүнүн 

ыкмаларын калыптандыруу,  окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрү.  

  Окулганды   эмоционалдык жана эстетикалык сезе  билүү. 

Текст  талдоо элементтери.  
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  Адабий пропедевтика.  

  окуучулардын чыгармачылык иши (адабий чыгармалардын 

негизинде) .  Оозеки  жана жазуу тилин өнүктүрүү.  

Программада    балдардын    өз  алдынча   үйдөн 

окуусун,  сабактан жана сабактан тышкаркы окууну  

уюштуруу каралган,  бул окуунун негизги өзгөчөлүгү  бул 

сабактарда окуучлар хрестоматия китеби менен эмес,    

балдар китеби менен иштешет.   сабактан тышкаркы окуу 

системасынын негизги өзгөчөлүгү балдар "окуу китебинин 

ичинде" окушат,    башкача айтканда ушул бөлүмдүн 

жазуучуларынын окуяларын же ырларын,  повесттин  окуу 

китебине кирбей калган башка бөлүмдөрүн окушат.   

Ошентип, көркөм чыгарманын жалпы толук кабыл алуу 

принциби ишке ашат.  Сабактан тышкаркы окуу сабактарында 

ар  бир бөлүм  боюнча  окуу иштери аяктагандан кийин 

өткөрүлөт.  Бул сабактарга чыгармаларды  жана темаларды 

тандоо –  мугалимдин жеке  иши. Ар бир окуу жылдын аягына 

карата өз  алдынча окуу үчүн китептердин б олжолдуу 

тизмеси  көрсөтүлөт,  аларды класстан тышкаркы окуу 

сабактарында колдонууга болот  

Окуу китептерине кирген бардык ырлар  жаттоо  үчүн 

сунушталат,  ошондой эле мугалимдин тандап алуусу боюнча   

прозанын чакан  (3 -4 сүйлөмдөн 7 -8 сүйлөмгө чейин) 

үзүндүлөрү.  Мугалим  үчүн жаттоо ырлардын саны жана 

көлөмү өтө чоң көрүнгөн болсо, балдар өз  тандоосу менен 2 -

3 ыр жаттаса болот.  

Адабий окуу сабактары боюнча окуу иш -аракеттеринен 

(жемиштүү окуу технологиясы)  туура окуу ишмердүүлүгүн 

камсыз кылуучу технология   негиги болуп саналат,  ал  жаш 
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окуучулардын окурмандык компетенциясын 

калыптандырууну камсыз кылат.  

Текст   менен иштөөнүн технологиясы    үч этапты 

камтыйт.  

I  этап.  Текст  менен окууга чейин  иштөө.  

 Антиципация (күтүү, алдыдагы окууну прогноздоо).  

Тексттин семантикалык, тематикалык,  эмоционалдык 

багытын аныктоо,  анын каармандарын чыгарманын аталышы   

боюнча баса белгилөө,  жазуучунун аты -жөнү,  түйүндүү 

сөздөрү,  текстти окурмандардын мурунку тажрыйбасына 

таянып иллюстациялар менен иштөө.     окуучулардын 

даярдыгын   эске алуу менен сабак максаттарын иштеп чыгуу  

(окуу,  умтулуучулук,  эмоционалдык,  психологиялык).  

I I  этап.   Окуу учурунда   текст менен иштөө.  

Текстти  алгачкы окуу.  окуучулардын текст,  жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык,   өз   алдынча окуу класста  окуу,  угуп окуу,  же 

аралаш окуу (мугалимдин тандоосу боюнча) .  негизги 

кабылдоону мугалимдин тандоосу менен,  баарлашуунун 

түрлөрү боюнча,  ангеменин жардамы менен)  аныктоо. 

Окуучулардын  мазмуну,  эмоционалдык түсү боюнча 

баштапкы божомолдорун тууралоо.  

 Текстти кайра  окуу.  Жай  "ойлонуп" кайра -окуу (текст 

же анын айрым үзүндүлөрүн).  Текстти талдоо (ыкмалар:  

текст аркылуу жазуучу менен диалог,  окулган текст боюнча 

ангемелешүү,  түйүндүү  сөздөрдү  бөлүү ж.б. )  

Тексттин ар  бир маанилүү   бөлүгүнө  түшүндүрүү 

суроолорун коюу.   Окулган текстти  жалпылоо.   Тексттин 
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мазмуну боюнча   жалпылоо суроолорун бер үү.  Тексттин кээ 

бир үзүндүлөрүнө  кайрылуу.  Көркөм  окуу.  

I I I-этап.  Окулган    текст  менен иштоо.  

Текст боюнча  түшүндүрүүчү  (маанилик)  маек.   Окулган 

текстти жамааттык  талкуулоо,  дискуссия.   Автордун 

позициясын  окурмандын   чечмелөөсү  менен  салыштыруу.    

Тексттин  негизги маанисин негизги идеялар жыйындысын 

аныктоо жана иштеп чыгуу.  

Жазуучу  менен таанышуу.  Жазуучу  тууралуу окуя. 

жазуучунун инсандык сапаттары жөнүндө сүйлөш үү.  Окуу 

китебинин  материалы, кошумча булактар менен ишт өө .  

Аталышы  менен иштөө иллюстрациялар.  Аталыш  

маанисин талкуулоо. Окуучулардын  даяр иллюстрацияларга  

кайрылуусу.  окурмандын көз карашы менен сүрөтчүнү н 

катышы.  

  Окуучулардын (сезимдер, кыялдануу,  мазмунду  

түшүнүү,  көркөм түрү)  окурмандык ишмердүүлүк тармагына 

таянган чыгармачылык тапшырмалар.  

 

  Математика жана информатика  

КОБ окуучулар  үчүн башталгыч мектепте математика 

курсунун негизги максаты,  ок уучулардын   туруктуу эсептөө 

жөндөмдүүлүктөрүн,  маселенин шартын талдоонун,  анын айрым 

компоненттеринин ортосундагы байланышты аныктоо,  маселени  

чечүүнүн туура жолун табуу үчүн окуучулардын   математикалык 

жөндөмдүүлүктөрүн,  көңүл  буруусун,   эске тутуусун,  кабыл 

алуусун,  ой жүгүртүү,  логикалык салыштыруусун,  классификация,  
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сериация,  корутундуларын өнүктүрүүгө салым кошуу болуп 

саналат.  

КОБ окуучулардын математикалык иш -көргөзмө -

кыймылдаткыч, көргөзмө -каймана,  оозеки жана логикалык ой -

жүгүртүү өнүгүүсүнө ө бөлгө түзөт.  Бул абстракттуу жамааттык 

шарттарды түзүү жана бекемдөөгө мүмкүндүк берет,  

математикалык сөз байлыкты, түшүнүү жана татаал логикалык -

грамматикалык курулуштарды пайдалануу  өнүктүрүүгө салымын 

кошот.   

Математика сабактары байкоо,  элестетип, чыг армачылык 

менен иштеп,  өз  алдынча иштөө ыкмаларын үйрөтүү өзүн -өзү 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн салым кошо алат.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана 

алгоритмдик иш уюштуруу;  

  коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш -аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  

  маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды  жана 

натыйжасын    айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  

  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация 

(мис,  объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);  

  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика  сабактарында    математикалык жана 

практикалык маселелерди чечүүдө,  мисалы дүкөндөн эсептөө 
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сыяктуу,   өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ  

болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык 

кепти  аң -сезимдүү  пайдаланышат.  

 

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  түшүнүгү 

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат.  Бул түшүнүктү 

калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында   жүзөгө 

ашырылат.  Бул түшүнүк предметтик көптүктөр  менен иш 

жүзүндө иштөөнүн   натыйжасында ачылат;  заттарды эсептөө, 

көлөмдөрдү өлчөө  учурунда.  Натыйжада,  "сан" түшүнүгүнүн 

математикалык моделин  куруу үчүн үч ыкма  ачылат:  сандык сан, 

иреттик сан,  сан  көлөмдөрдү өлчөө  бирдиги катары.  

Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы 

түшүнүгүн калыптандыруу менен  тыгыз байланышкан.  Бул 

процесс номурлоо жана натуралдык сандар  менен арифмет икалык 

амалдарды аткаруу   жүргүзүү учурунда да,   калыптанат.  

Нумерацияны изилдеп жатканда окуучулардын иш -аракеттери  

турумдук ондук системасын   ишке ашыруу жана  бирдиктердин 

катышына  багытталган.  

Математиканын  баштапкы курсунда арифметикалык амалдар  

түшүнүгү  маанилүү орунду ээлейт.  Ар бир арифметикалык 

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди 

аткарып,  белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге 

таянат.  Ар бир изилдөө -иши анын   мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.  

Сандар менен арифмети калык амалдарды   изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары   маанилүү орунду 

ээлейт.  Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 
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биринчиден,  эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында 

аныктоо,  экинчиден,  дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнө здөгү 

окутууну уюштуруу.  Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп 

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын  бүт 

ишине аралашууга тартуу керек.   балдардын кызыкчылыктарын 

ишке ашырууну,  ошондой эле пикирлер ар  түрдүү каражаттар 

менен жардам берип,  и ш ыкмаларын,  түрлөрүн колдонуу керек.   

  Башталгыч  мектептин математика курсунда ,  албетте,  абдан 

маанилүү болуп математиканын   негизги мыйзамдары гана эмес,    

анын практикалык  тиркемелери   экенин белгилей кетүү керек. 

Башкы  нерсе -  бул мыйзамдарды оо зеки жана жазуу жүзүндөгү 

эсептөөлөрдү,   өлчөөлөрдү  аткарып жатканда,   маселелерди 

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл.  Оозеки  

эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар  кандай материалдык жана 

символдук моделдери  пайдаланылат.  

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте   

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем  эсептөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу керек,  кээ бир учурларда,  аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

Эсептөө   көндүмдөрүн мааниси,  аларсыз окуучулар  

математиканын кийинки бөлү мдөрдүн  мазмунун өздөштүрө 

албайт экенинде гана эмес.  Алар  болбосо,  системалуу  ар  кандай 

эсептөөлөр   колдонулчу башка окуу сабактарын,  өздөштүрө 

албайт экендигинде.   

Программада  оозеки эсептөө  техникалары менен бирге жазуу 

эсептөө  ыктарына  балдарды  окутууга зор маани   берилет.  Жазуу  

жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда алгоритмдештирүү 

маанилүү.  
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КОБ окуучулардын сүйлөө речинин  бузулуу мүнөзүн жана 

кептин маанилүү ролун эске алып,   математикалык 

ишмердүүлүгүнүн бардык баскычтарында     кептик   сүй лөө ишин 

өнүктүрүү,  эсептөө  практикалык иш -аракеттерден   баштоо 

зарыл.    

Сандар  жана көлөмдөр .  Буюмдарды  эсептөө.  Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу.  Класстар жана 

разряддар.  Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар 

менен тааныштыруу.  Сандарды  салыштыруу жана сандардын 

тартиби,  салыштыруу белгилери.    Салмакты өлчөө бирдиктери 

(грамм,  килограмм,  центнер,   тонна);    көлөм бирдиги  (литр),  

убакыт бирдиги (секунда,  мүнөт,  саат) .  Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилел ер.  Бир  тектүү көлөмдөрдү 

салыштыруу жана эсептөө.   Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн 

бири,  төрттөн бири,  ондон бири,  жүздөн бири,  миңден бири) .  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана бөлүү.  Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, б елгилери.    Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз   

бир компонентин табуу.   Калдык менен бөлүү.  Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу 

тартиби.  Сандык туюнтманын маанисин табуу.  Эсептөөдө   

арифметикалык амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада 

орун алмаштыруу жана топтоо;  сумманы  жана айырманы  санга  

көбөйтүү) .  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу,  көбөйтүү жана 

бөлүү алгоритмдери.  
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Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер,  тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө) .  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.    

Мамилелерди камтыган маселелер:   эсе ге көп,  мынчага көп 

(мынчага аз,  мынча эсе аз)    кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер,  сатып алуу жана сатуу,  ж.б.  Ылдамдык,  убакыт,  жол,  

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү;  товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар.  Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу.  Маселенин шартын жазуу (схемалар,  таблицалар 

жана башка моделдер) .  Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.   Мейкиндик мамилелер.  

Геометриялык фигуралар.   Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө,  төмөн, жогору -ылдый, оң -сол,  

ортосунда, жакын -алыс ж.б.  у.с . ) .   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү:  чекит, 

сызык (ийри,  түз)  үзүк сызык,    бурч,  көп бурчтук,  үч бурчтук, 

тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды 

аткарууга чийүү инструменттерин колдонуу.  Айлана -чөйрөдөгү 

геометриялык фигуралар. Таануу жана айтуу:  куб,  шар,  

параллелепипед, пирамида,    цилиндр,  конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.   Үзүк  сызыктын 

узундугу.  Узундук  бирдиги (мм,  см,  дм,  км) .   Периметр.  Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты.  Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   

м
2
) .  Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    
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Маалымат менен иштөө.  Эсеп,  көлөмдү өлчөө менен байланышкан 

маалыматтарды  чогултуу жана берүү,  алынган маалыматты  

турукташтыруу,  талдоо.  Логикалык байланыш жана сөздөрдү 

колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,  «жок»,  

«эгер . . .  анда . . .» ,  «чыныгы /  жалган экенин . . .» ,  «ар бири», 

«баардыгы»,«кээ бири») .  Передметтердин,  сандардын, 

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын)  эреже боюнча 

даярдоо. Маалымат  издөө планын,  жөнөкөй алгоритмин, жазуу,  

түзүү жана ишке ашыруу.   Таблицаны окуу жана толтуруу.  

     Мекен таануу,    коом таануу жана табият таануу  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  айлана -чөйрө,  өз  өлкөсү,  шаары, айылы,  өзү  жөнүндө  

негизги  түшүнүктөрдү калыптандыруу;  

  экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;    

  негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка 

адамдарга,  коомдук топтор жана жамааттар арасындагы   

мамилелеринин эрежелерин билүү;  аларды ишке ашыруу 

боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн)реалдуу  

иш-аракеттерди жасоо  жана жүрүм -  турумунда   аны 

ишке ашыруу;  

  белги -символдук каражаттарды   пайдалануу,  ан ын 

ичинде даяр моделдерди  кубулуштарын түшүндүрүүдө 

же объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;  
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  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т 

ышкы белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин 

негизинде салыштыруу;  

  сакталган анализаторлордун  ишмердүүлүктүн ар кандай 

толуктоочу жолдорун  калыптандырууга шайкеш 

пайдалануу;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     

тиешелүү кеп каражаттарын  колдонуу,  монолог кебин 

түзүү,   кептин диалог  формасына ээ  болуу;  

  өз  иш -аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну 

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

 

   Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн  

табигый объекттер жана  буюмдар.  Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс,  формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.) .  Мейкиндикте  предме ттердин  

жайгашуусу (оң,  сол,  жогору,  төмөн,  ж.б .) .  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал:  жыл мезгилдеринин алмашуусу,  кар,  

жалбырактардын түшүүсү,  куштардын учуп кетүүсү,  күн чыгышы, 

күн батышы, шамал,  жамгыр жаашы, бороон,  күн менен түн.      

Айлана -чөйрөдөгү  заттардын ар түрдүүлүгү.  Заттардан  

мисалдар:  туз ,  кумшекер,  суу жана жаратылыш газы.  Катуу 

заттар,  суюктуктар,  газдар. Заттар,  суюктуктар,  газдар  менен 

жөнөкөй практикалык иштер.  Жылдыздар  жана планеталар.  Күн -  

бизге жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үч үн  ысыктык жана 

жарык булагы. Жер -  планета,  Жер түзүлүшү жана өлчөмү 

жөнүндө жалпы түшүнүк.  Глобус Жердин модели катары. 
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Географиялык карта жана план.  Материктер жана океандар, 

алардын аталыштары, глобуста жана картада жайгашуусу.   

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу.  Компас.  Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу.  Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу,  күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери,  алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде) .  Өзүнүн  туулг ан 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы,  булутттар,  жаан -

чачындар,  шамал) .   Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын 

формалары:  өрөөндөр,  тоолор,  адырлар,  колоттор (жалпы түшүнүк 

өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери).  Өз   

аймагынын Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун 

негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.   

Суулар,  алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз,  дарыя, көл, 

көлмө,  саз) ,  адам тарабынан пайдалануусу.   Өз  аймагынын  

суулары (аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба -  газ  аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Суу.  Суу  касиеттери.  Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.   Суунун коргоо,  сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер,  жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси,  аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар) .  
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Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо,  аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр ,  алардын көп түрдүүлүгү.   Өсүмдүк (тамыр, 

сабак,  жалбырак,  гүл,  мөмө,  урук)  бөлүктөрү.  Өсүмдүктөрдүн  

жашоосу (жарык,  жылуулук,  аба,  суу,)  үчүн зарыл болгон 

шарттарды түзүү.  Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, 

өзгөрүүлөрдү бекемдөө.  Дарактар,  бадалдар,  чөптөр.  Жапайы, 

маданий жана бөлмө өсүмдүктөрү.  Өсүмдүктөрдүн адам жашоо 

чарбачылыгы, жаратылыш үчүн  мааниси.    Өз  аймагынын 

өсүмдүктөрү,  алардын аталышы, байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмө.  Козу-карындар:  жегенге жараган  жана уулуу.  Козу 

карындарды чогултуу эрежелери.  Жаныбарлар жана алардын ар 

түрдүүлүгү.  Жаныбарлардын жашоосу үчүн зарыл болгон  шарттар 

(аба,  суу,  жылуулук,  азык -түлүк) .  Курт -кумурскалар,  балыктар,  

жерде -сууда жашоочулардын,  сойлоп жүрүүчүлөр,  канаттуулар, 

жаныбарлар жана алардын айырмачылыктары. Ар кандай 

жаныбарлардын тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын 

көбөйүүсү.  Жапайы жан а үй жаныбарлары. Жаратылыш менен 

адам турмушунда жаныбарлардын ролу.  Жапайы  жаныбарларды 

коргоо, аларга аяр мамиле, үй жаныбарларын багуу.  Өз  

аймагынын жаныбарлары, алардын аталыштары, байкоолордун 

негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой,  шалбаа,  көлмө -  жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру,  аба,  суу,  топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар)  биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү.  Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр -  жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй -жай; 

жаныбарлар -  мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулар ы.   
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Табиятка адамдын таасири.  Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү)  табигый жамааттар  

  Адам -  жаратылыштын бир бөлүгү.  Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.   Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү.  Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде) .  Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери.  Жаратылыш  ресурстарын коргоо:  суу,  аба,  

минералдар,  өсүмдүктөр жана  жаныбарлар дүйнөсүн.  Жаратылыш 

коруктары, улуттук парктар жана алардын жаратылышты 

коргоодогу мааниси.    Жаратылышты  сактоого ар  бир адамдын 

жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала,  бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар,  балдар жана кыздар.  Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу,  дем алуу,  кан 

айлануу,   сезүү органдары, нерв системасы),  алардын 

организмдин жашоосундагы ролу.   

 Гигиена:  тери, тырмак,  чач,  тиштердин гигиенасы.  Дени сак 

жашоо,  күн тартибин сактоо,  кыймыл -таяныч,  тамактануу,  дем 

алуу,  кан айлануу,   сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу.  Дене температурасын,  тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соол угунун абалын түшүнүү,    чыӊ ден 

соолук үчүн ар  бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, 

айланадагы адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  
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Коом -  жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири менен 

биргелешкен иш -чаралар менен орток  бир максат менен тыгыз 

байланышта болгон адамдардын чогулушу катары. Кыргыз 

коомунун негизи катары рухий,  адеп -ахлактык жана маданий 

баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,     маданияттын  жаратуучу жана 

алып жүрүүчүсү.   коомдун жана анын мүчөлөрүнүн а р биринин 

маданиятын өнүктүрүү.  Башка  адамдар менен   мамилелер.  

Кыргыз Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук 

топтордун өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты:  урмат -сый 

көрсөтүү,  өз  ара жардам,  башкалардын пикирлерин угуу  

жөндөмү.  Адамдын жан дүйнөс ү:  адамдык касиеттер жана жакшы 

мүнөздөр .  

Үй -бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз  ара 

колдоо мамилелери.    Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. 

Балдарга,  карыларга,  оорукчандарга камкордук  -  ар бир адамдын 

милдети.  Жети ата.  Өз  аты -жөнү,  атасынын аты,  жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар,  өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс  алуу,  каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу.  Класста,  сабакта,  мектепте 

өзүн алып жүрүү эрежелери.  Мугалимге кайрылуу.  Класс,  мектеп 

жамааты,  чогуу окуу,  эс  алуу.  Мектеп,  майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.   Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор,  алардын ортосундагы мамилелер;  дост ук,  ынтымак,  өз ара 

жардамдын баалуулугу.  Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 
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мамилелердин эрежелери.  Тааныш  жана бейтааныш кишилер 

жана курдаштары менен өз ара аракеттенүү.   Мектептерде  жана 

башка коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын 

өмүрүнө жана коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын 

жана дүйнө элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү 

баалуулугу катары. Адамдардын кесиптери.    Эмгектин  

натыйжасы ар бир адамдын  жеке жоопкерчилиги жана кесиптик 

чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. 

Жер,  аба жана суу транспорту.  Транспортту  пайдалануу 

эрежелери.  Массалык маалымат каражаттары: радио, 

телекөрсөтүү,  басма сөз,  Интернет.  

Биздин мекен -  Кыргызстан,  Кыргыз Республикасы.  «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. 

Кыргызстандын мамлекеттик символикасы:  Мамлекеттик герби, 

Туусу,  Гимни; Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери.  

Конституция  -  Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  

укуктары. Кыргыз Республикасынын Президенти.  

Майрам -  коомдун турмушунда коо мдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,   кесиптери.   Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү,  салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын  маанилүү окуялары. Ден -

соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  Мектеп окуучусунун   

күн тартиби,     эмгек жана эс  алуу кезектешүүсү;  жеке гигиена. 

Дене тарбия,   таза  абадагы оюн ден соолугун сактоо жана 
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бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн ар б ир 

адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги.  Тез жардамдын номерлери.  

Жеӊил  жаракатта,  үшүк алганда,  күйүп кетүүдө алгачкы жардам 

көрсөтүү.  Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  Жылдын  ар  кайсы мезгилинде жолдо,  токойдо, 

көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  Өрт  коопсуздугунун  

эрежелери,  газ ,  электр энергиясын,  сууну колдонуунун негизги 

эрежелери.  Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү  эрежелери.  Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана   коопсуздугу жөнүндө кам көрүү -  

ар бир адамдын моралдык парзы.  

Искусство предметтик аймагы.  

Музыка  

Музыканы  изилдөө натыйжасында,    окуучулар  сезимдик 

активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын  негиздери 

калыптанат.  

КОБ окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу 

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат.  Окуучулар 

музыкалык маданияттын негиздерин (анын ичинде,  кыргыз 

музыкалык маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.    Алардын  

музыка искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм 

табити жана кызыгуусу  өнүгөт.  Алар музыканы кабыл алганды 

жана  музыкалык чыгармаларга  өз  мамилесин бил дирүүгө 

үйрөнөт;  театралдык жана музыкалык -пластикалык 

чыгармаларды жаратып жатканда,  импровизация учурунда,  үн 
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жана хор чыгармаларын аткарууда музыкалык образдарды 

колдонуу  тажрыйбасына ээ  болушат.  

Предметтик  талаптар бул предметти окуу үчүн мүнөздүү 

болгон тажрыйбасын жаңы билим алуу  ишине,   объекттин 

өнүгүүсүн изилдөөгө,  анын өзгөрүшүн жана колдонууну,  ошондой 

эле дүйнөнүн заманбап илимий сүрөтүн, негизги илимий 

билимдердин системасынын негизги элементтерин изилдөөнү 

камтыйт.  

1.  Адамдын  руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө,  адам 

турмушунда музыканын ролу тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү 

калыптандыруу.  

адамдын рухий өнүгүүсүнө музыканын мааниси жана ролу 

алгачкы түшүнүктөрдү   түзүү үчүн биринчи жалпы дабыш 

агымдан музыкалык үндөрдү   угууга   балдарды  үйрөтүү  керек.  

Ошондуктан 1 -класста окуучулардын музыкалык өнүктүрүү 

боюнча жана о.э .   бардык кийинки класстарда улантылуучу,  

негизги тема   "кантип музыка уга алабыз?" ,   Бул окуучуларга 

музыка,  анын каймана табияты, музыкада сезимдерди  ишке 

ашыруу жагынан,  адам табиятына,  жаратылышка болгон мамилеси 

ыкмаларын түшүнүк берүүгө мүмкүндүк берет.  

"Ички Музыка" деген бөлүм,  окуучуларды   атайын   рухий 

дүйнөсүн  топтоо максатында иштелип чыккан:  бешик ырларын  

угуп (1 -  класс музыка таануунун жана жашоонун башталышы), 

инструменталдык жана үн чыгармаларды, элдик жана 

композитордук обондорду уктуруу  (2 -класс) ,  улуу мелодиялык 

тилде популярдуу ырларды (3  жана 4 -класстар) угуп  

окуучулардын өз алдынча чыккан сезимдерин салыштырып,   

музыканын таасири жөнүндө ой  жүгүртүшөт.  
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2.  Музыкалык маданияттын калыптанышы, Кыргыз 

Республикасынын  материалдык -музыкалык маданиятынын 

негизинде  өнүктүрүү.  

3.  Музыкага    көркөм табит жана кызыгууну өнүктүрүү.  

Д.Б. Кобалевскийдин принцибинин борбордук абалын кенже 

мектеп жашындагы окуучулардын олуттуу музыканын жогорку 

үлгүсүнүн жеткиликтүүлүк олуттуу негиздерин иштеп чыгуу,     

жана бул үлгүлөр боюнча тарбиялоо  үчүн ,  дүйнөлүк рухий 

мектептерге,  классикалык музыкага шилтеме берүү менен 

байланыштуу.   музыка өнөрүнүн даамы жана пай ыздык негизин 

берген   музыка катары И.С.Бах,  В.А.  Моцарт,  Э.Григ,  Ф.  Шопен, 

П.  И.  Чайковский,   М.П. Мусоргский,  М.И. Глинка,  С.В. 

Рахманинов,  А.И.  Хачатурян,  Д.Б.  Кабалевский, А.  Малдыбаев,  С. 

Фере жана дүйнөлүк музыкалык маданиятка маанилүү элес 

калтырган башка композиторлор.  

4.  Музыканы кабыл алуу,  музыкага өз  мамилесин билдирүүгө 

жөндөмдүүлүгү.  

 

Музыканы көркөм искусствонун тирүү образы катары кабыл 

алуу,  жашоо турмуш менен тыгыз байланышта экендигин 

көрсөтүүчү бөлүм "Музыка угуу",  өзүнчө бөлүм гана эме с,  

ишмердүүлүктүн  негизги түрү  болуп,  хор ырдоо, импровизация, 

жана музыка жөнүндө ойлордо көрсөтүлөт.   Угуу  маданияты -  

музыканы кабыл алуу   жана ага карата өз  мамилесин билдирүүгө 

жөндөмдүүлүгү;  чеберчилик катары музыканын негизги 

мыйзамдарын жана тү шүнүктөрдү билүү.    (кабыл алуунун 

таянычы болгон жалпыланган билим дер) -  композитор, 

аткаруучу,  угуучу,  музыкалык тилдин көркөм каражаттары, 

обондуу ырлар, бийлер, марштар, интонация, музыканы 



1928 
 

өнүктүрүүчү  жана куруучу жана көркөм каражаттар.  Бул 

сызыктар   класстан класска предметтин мазмунунда   музыкалык 

амалкөйлүк жана ырааттуулук чеберчилигинде   олуттуу 

түшүнүктөрдү жана алардын кызыгуусун пайда кылып келет.  

музыка мазмунун түшүнүү үчүн усулдук "ачкычы" 

чыгармачылыгы жана күнүмдүк ара маселеси болуп  саналат.  

Башка   маселелер менен бирге,  практикалык тапшырмаларды 

("музыкалык лаборатория")  окуучулар менен кадимки көркөм 

искусствону ачып,  өз алдынча музыканы изилдешет.  

5.  Музыкалык  образдарды театралдык жана музыкалык -

пластикалык чыгармаларды образда рды жаратуу үчүн, 

импровизацияда,  вокалдык жана хордук аткарууда колдонуу.  

"Музыкага образдык -  оюн  аркылуу  киргизүү жөнүндө" 

принципке таянуу менен балдардын кайра,  ойдон чыгарылган 

ишин,  кыялын талап кылган жагдайларды түзө алат.  Ошондуктан, 

программада   импровизациянын негизиндеги оюндар, 

сахналаштыруулар,   сюжет (жомок,  окуя,  Манас жөнүндө 

айтуулар) ,  музыкалык аспаптарды колдонуп,  музыка жана текст 

биримдигинде  өнүгөт.  

Оюн сабактагы  ишмердүүлүк катары байыркы элдик 

чыгармачылыкта -   болгон сезими жан а мааниси менен 

толтурулган:  Ыр ырдоо -  демек аны ойноо.  

Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн   

Инсандык  натыйжалары өнүгүү менен өзүн -өзү өнүктүрүү, 

окутуунун жана билим, окуу ишмердүүлүгүнө кызыгуу үчүн 

маанилүү себептерди түзүү жана  өнүктүрүү,   көйгөйлөрдү 

чечүүдө жаңы мазмунуна жана методдоруна кызыгуу менен кабыл 

алуу ыктарын калыптандырууну;жаңы билимдерди жана 

көндүмдөрдү алуу,  натыйжаларга жетишүүгө түрткү түзүү;   
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коомдук иш билгилигин жана жеке сапаттарын чагылдырган,  

жалпы жарандык бирдейликтин негиздерин калыптанышын 

чагылдырат.  

 

4 .  Искусство  чыгармачылыгына    сезимтал мамилени иштеп 

чыгуу,  анын дүйнөгө толугу менен эстетикалык көз 

карашы, көркөм жана турмуштук ар  түрдүүлүгүнө.  

 

Музыкалык искусство дайыма адамдын   адам катары  

бардыгына, анын тукумдук жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүшүнө,   

дүйнөнү эстетикалык кабыл алуусуна, жаныбарлардан 

айырмалануусунун   бир жолу катары көргөн.  Баланын музыка 

менен ар  бир жолугушуусу,  балага музыканы угуу жана сүйүү,  

бул модалуу жана кадыр -барктуу болгондуктан эмес,  музыканы 

кабыл алуу зарылдыгы ал дүйнөдө эстетикалык мазмунун баалоо -  

ал абстрактуу сулуулук жана турмуш кооздугун издөө эмес,   ал 

адамдын дүйнөдө жоопкерчиликтүү жана маанилүү жашоосу.   

Окуучуларга  акырындап  табигый коомдун заманба п 

маданиятынын алардан    көз  каранды экенин  түшүнүү келет,  

алар кыргыз жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарын  

көбөйтүү укугуна ээ  экендигин  сезилиши болот.  Балдарда  

адамзаттын  ийгилиги  жалпы жана музыкалык байлыктарды, жөн 

гана  "музей экспонаттарынын" жыйнагы эмес,  ошондой эле 

тынымсыз негизги жашаган чыгармачылык аркылуу өз байытууну 

болуп турган,  ар дайым өнүгүп маданий -тарыхый жараяны экенин 

түшүнүшөт.  Балдардын  чыгармачылык продуктусуна мамиле -  

күүнүн курамына,  ыр ырдоого,  тасмага,  музыкалы к түрдү ойлоп 

сүрөт тартууга,  ж.б .  -  бала адам маданиятынын бир далил катары 

көрүнөт.    
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2.    Музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин өнүктүрүү 

жана жамааттык (жеке) ойноо жүрүшүндө чыгармачыл 

жөндөмдүүлүктүн ишке ашырылышы.  

Музыкалык   искусствону  түшүнүү нүн   инсандык 

жыйынтыктары музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин 

өнүктүрүү үчүн  объективдүү фундамент болуп калат.  Бирок,  

туруктуу түрткү,  окуучу угуучунун,  композитордун, 

аткаруучунун чыгармачылыгынын белгилүү маанисин түшүнүп,   

өзү  түздөн -түз аны кайра түзсө,  ошол учурда гана пайда болот.   

Сабактын,   окуу китептердин мазмуну   баары бир эле нерсеге 

багытталышы керек:  окуучуларды  чыгарманы аткарып жаткан же 

кайра түзүп жаткан музыканттардын позициясына коюу керек. 

Ошондуктан  мугалимдин балдарга кай рылуусу:  

  Окугула.  Уккула (   угуу маданиятын калыптандыруу) .  

  Ойлонгула.  Ырдагыла.  Айткыла  (чыгармачылык 

жөндөмдөрү) .  

  Клавиатурага  манжаларды  тийгизгиле (биринчи 

музыкалык үндүн төрөлүшү)   .  

  Ойногула (элдик оюндар  менен тааныштыруу,  оюнга 

"кошулуу" жолдору) .  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  Көркөм өнөрдүн  айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу 

жана   баамдай билүү  (ж.б . ,  китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо,  түшүнүү, 

сулуулукту көрө билүү    жөндөмү;  
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  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам,  дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын   сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;   

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч 

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнч а жөнөкөй курам 

түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра билүүнү;  

  таралган салттуу элдик кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк , заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата -

энесинин) билүүсү;   

  материалдарга,  жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр 

мамиле жасоо эрежелерин билүү;  

  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз ,  

кездемеден, чопо,  табигый сүрөттөр,  ж.б .)   

жөндөмдүүлүктөрү;  тапшырмага ылайык   өндүрүү үчүн 

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюн ча курал 

пайдалануу көндүмдөрү;  коопсуздук талаптарын  жана 

санитардык талаптарды билүү;  

  өзүн -өзү жардам көндүмдөр,  кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

  куралдар менен  коопсуз иштөө көндүмдөрүн:  чийме 

(сызгыч,   бурч, циркуль) ,  кесүү (кайчы)  жана  саюу (тигүү 

ийнеси);    

  буюмдун  формасын,  бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  
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  татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй   буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, 

графикада колдонуу.  

Көркөм өнөр   түрлөрү.   

Искусство чыгармаларын кабыл алуу.  Көрк өм   

чыгармачылык  өзгөчөлүктөрү:  сүрөтчү жана көрүүчү. Көркөм 

өнөр,  анын образдык мааниси:   көркөм элес сүрөт,  анын 

шарттулугу,  жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү.  Адеп -

ахлактык жана эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык 

көркөм чыгармаларда чагылдыр ылышы: жаратылыш, адамга жана 

коомго мамиле. Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: 

окшоштуктар жана айырмачылыктар.  Адам жана табигый дүйнө 

чыныгы жашоодо:  адамдын элеси,  көркөм мүнөзү.  

Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар:  карандаш, 

калем,  пастел, фломастер,  көмүр,  бор ж.б.   Ар  түрдүү  

графикалык материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  

сүрөт тартуу ролу:  негизги, көмөкчү.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын,  буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

сүрөт аркылуу көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуу лардын, 

жаныбарлардын  сүрөтүн тартуу:  жалпылыгы жана мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын,  буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү.  Түс -  живопись 

тилинин негизи.   Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү 

түзүү үчүн көркөм    каражаттарын тандоо.  Адам  баласынын жана 

табиятын живопистеги образдары.  

 Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу.  көркөм образ  түзүү үчүн 
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пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай,  чопо,  тоголотуу,  көлөмдү,  форманы 

чоюу).  Көлөм  -  айкел тилинин негизи.  Скуль птуранын  негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу 

билдирүү.   

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.)  материалдардын ар 

түрдүүлүгү.  көркөм образ  түзүү үчүн ар  түрдүү ма териалдар 

менен иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу,  

көлөмдү,  форманы чоюу,    кагаз   жана картон  -  ийүү,  кесүү).  

Көркөм долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам 

жашоосунда пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик -жасалгалоо  көркөм өнөрү.    Декоративдик -

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда 

анын ролу.  Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо,  турмуш -

тиричилик буюмдарынан, шаймандар,  кийим -кечек,  музыка,  

ырлар,  бийлер,  эпостордо, уламыштарда,  жомоктордо)   

синтетикалык  мүнөзү жөнүндө түшүнүк.  Салттуу  маданияттагы 

адамдын образы.    Эркек  жана аял сулуулугу элдик  маданиятта,    

жомоктордо,  ырларда.  Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта 

жана көркөм өнөрдө.  

 Композиция .  Композициянын тегиздиктеги жана 

мейкиндиктеги башталгыч ыкмалар.  Түшүнүктөр:  композицияны 

куруудагы горизонталь,  вертикаль жана диагональ.  Түшүнүктөр:  

горизонттун линиясы,  жакын -  көбүрөөк,  алысыраак -көбүрөөк, 

тосуулар.  Композициядагы айырмачылыктын ролу:   төмөн жана 

жогору,  ири жана чакан,  ичке  жана жоон,  караӊгы жана жарык 

ж.б.   Симметрия  жана асимметрия.  
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Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр.  Жылуу жана муздак 

түстөр.  Түстөрдү аралаштыруу.  Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу.  Түстүн 

сезимдик мүмкүнчүлүктөрү . Түс илимдин негиздерин 

практикалык билүү. Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  

түс   аркылуу көргөзүү.   

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке,  жоон,  түз,  тармал, 

жылмакай,  курч,  спираль,учуучу)  жана алардын белгилик 

табияты.   Чийин,  штрих,   так жана көр көм сүрөт.  Жаратылыш, 

адамдын,  жаныбарлардын сезимдик абалын   көргөзүү.    

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу.  Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү.  Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый формалар.  Формалардын  өзгөрүшү.  Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүнөздөмөсүнө  тийгизген таасири. 

Силуэт.   

Көлөм.  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте.  Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  

Ыргак (Ритм).  Ыргактын  түрлөрү (тынч,  жай, тынчы жок 

жана башкалар) .  Чийиндердин түстөрдүн,  тактардын ыргагы. 

Сүрөт  жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын 

ролу.  Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды 

көрсөтүү.   Декоративдик -көркөм өнөрдө ритмдин  өзгөчө ролу.  

Искусствонун  маанилүү темалары .   

Жер -  жалпыбыздын үйүбүз.  Табият жана жаратылыш 

кубулуштарына байкоо жүргүзүү,  алардын мүнөзүн жана 

эмоционалдык абалын айырмалоо.   Аба  ырайынын, жыл 

мезгилдеринин, күндүн,  түндүн,  ар  кандай убактарында 

жаратылышты чагылдыруудагы  айырма. Пейзаж  жанры. 
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Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар  кандай 

искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. 

Табияттагы имараттар:  куштардын уясы,  ийиндер,   бал челек,  таш 

бака кабыгы, үлүлдүн үй,  ж.б .    

Адам, адамдар ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү ар 

кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы. 

Портрет жанры. Сүйүү,  достук,  үй -бүлөө  темалары искусстводо.  

Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык сезимдерди жана 

сапаттарын ойготуучу жан  дүйнөсү жана көркөм образы: 

боорукердик,  мээримдүүлүк, колдоо,  камкордук,  баатырлык, 

берешендик ж.б.  Кыжырдануу,  жек көрүү каардыкка  себеп 

болуучу каармандардын сүрөттөрү.  

Искусство  бүгүнкү күндө биздин айланабызда.  кооз,  

ыӊгайлуу жана  көркөмдүү турмуш -тиричилик буюмдарын, 

транспорт  түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство 

материалдарын жана ар  кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары. 

Адамдын күнүмдүк турмушундагы,    физикалык чөйрөсүн 

уюштуруудагы көркөм өнөрдүн (пластикалык) ролу жөнүндө 

түшүнүк.  Натрюморт  жанры. Имараттар жана сейил парктарын, 

транспорт,  идиш -аяк,  эмерек жана кийим -кечелерди,  китептерди, 

оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.  

Көркөм -чыгармачылык иш тажрыйбасы .  Көркөм өнөр, 

сүрөт жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнч а ар  

кандай иш -чараларга катышуу.    Сүрөт тартуу,    живопись,  айкел, 

декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү.  Көркөм 

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү:  композиция,  форма, 

ритм,  сызык, түс,  көлөм фактура.  Адамдын турмуштук 

предметтик чөйрөсүнүн моде лдерин  түзүү.  Ийлеп -чаптоо жана 
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кагаз пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн 

өздөштүрүү.  

Живописте,  сүрөт тартууда,  аппликация түзүүдө,  көркөм  

долбоорлоодо өз  оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 

тандоо жана пайдалануу.    Түс,   тон,  ком позицияны, чийинди, 

мейкиндикти,  тактарды, көлөмдү,  материалдын фактурасынын   

жардамы менен маанайды чагылдыруу.  Ар  түрдүү көркөм 

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана 

жамааттык ишмердүүлүктө пайдалануу:  коллаж,  граттаж,  

аппликация,  компьютердик  анимация,    толук масштабдуу 

мультипликация,     кагаз  пластикасы,  гуаши,   акварель,   пастель,   

фломастеров,  пластилин,  чопо,  гуашь,  карандаш, сыя,   

колдонуучу жана табигый материалдар.   

Көркөм искусство чыгармаларынын  мазмунун жана 

каражаттарын талкуулоого катышуу,  чыгармага мамилесин 

билдирүү.  

«Дене  тарбия,  коопсуз жашоо негиздери».   

Дене тарбия боюнча программасы үчүн маанилүү талап КОБ 

окуучулардын ден соолугунун,  жынысына,  дене бой өнүгүүсүнө,  

кыймыл өзгөчөлүктөрү ,  психикалык касиеттер ин жана 

сапаттарын,   гигиеналык ченемдердин  абалын  эске алуу менен 

окуучуларга    ар  түрдүү жана жекече мамиле камсыз кылуу.  

Программанын мазмуну:  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу.  Дене   тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу,  чуркоо, 
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жөргөлөө, лыжа менен басуу,  сүзүү адамдын жашоосуна 

маанилүү кыймылдар катары. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн 

уюштурууда жеткиликтүү  жүктөмдөр.   

  

  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:  

сабак ордун уюштуруу,  кийим -кечек,  бут кийим жана 

жабдууларды тандоо.  Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр.  Физикалык көнүгүүлөрдүн  физикалык 

сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири,  

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери.  Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапа ттарын мүнөздөмөсү:  күч,  

ылдамдык,  чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш -ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.   Дененин  

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын,  негизги 

физикалык сапаттарды өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун 

аткаруу;  күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо   боюнча иш -

чараларды аткаруу;  (эртең мененки машыгуу,   

физкультминуткалар) .  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор.  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт 

аянтчаларында жана спорттук залда) .  Ою ндардын  эрежелерин 

сактоо.  Физикалык мыктылык.    Дене -бойду туура кармоо,  анын  

ооруларын алдын алуу жана түзөтүү,  эртең мененки машыгуу,   

физкультминуткалар  боюнча көнүгүү топтомдору.  Физикалык 

сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому.  Туура дем  



1938 
 

алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.    Көз үчүн гимнастика.  Спорттук -

ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен  колоннада тизме 

аракеттери;  мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   

буйруктарын тизмеде аткаруу.  Буюмдар  менен (гимнастикалык 

таяктар,  желектер,  обручтар,  чоӊ жана  кичине топтор)  жана 

буюмдар  жок көнүгүүлөр (ар  түрдүү булчуң топтору үчүн) .   

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап 

чыгууну ишке ашыруу үчүн имит ациялык көнүгүүлөр (  

коопсуздук эрежелерин сактоону күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр.  Жөө басуу,  

жүгүрүү, ыргытуу.  Жип менен секирүү.  тоскоолдуктарды дубалга 

чыгып,  жөргөлөп,  гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу 

кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу 

көнүгүүлөрү:буюмга керектүү тараптан жакындоо,  туура жана так 

көтөрө билүү,  туура кысуу,  аны так жана аяр коюу  (предметтер:  

шарлар,  гимнастикалык таяктар, обручтар, скамейкалар, мат,  

гимнастикалык "эшек",  "ат"  жана башкалар.) .  

Жеӊил  атлетика.    

Жөө басуу:  түгөй менен,  түгөй менен бир айлананын ичинде;  

бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди  

кыйгап өтүп.  Дене бойду туура сактап басуу.   Чуркоо менен 

басууну алмаштырып басуу.  Чуркоо көнүгүүлөрү:  бутту бийик 

көтөрүп,    багытын өзгөртүп,   ар  түрдүү турган орундан баштап, 

жогорку старт менен  баштап тездетип чуркоо.  Секирик 



1939 
 

көнүгүүлөрү:  бир буттап,  эки буттап бир орунда жана жылуу 

менен;  узундукка,  бийиктикке;  аттап секирүү.  

Ыргытуу:  чоң топ (1  кг) ,  ар  кандай жолдор менен алыска. 

Салуу:  кичине топту тик жана түз максатка,  ошондой эле алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу;  бурулуу;  түшүү, 

көтөрүлүү;  токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү:  сууга кирүү;  бассейн түбүндөгү 

кыймылдар ;  калкууга  үйрөтүү;  калкуу жана тайуу;  колдордун 

жана буттардын кыймылдарын  макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. 

Суудагы оюндар.  Кыймылдуу  жана спорттук оюндардын 

элементтери.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл б урууну,  күч -кубаттуулукту,  

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  

Футбол:  Туруктуу жана  тоголоткон топту согуу;  топту 

токтотуу;  топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу 

оюндар.  

Баскетбол:  баскетболчунун турушу;  топсуз атайын 

кыймылдар;  топту тосуу;    топту сактоо;  шакекче  түбүнөн эки 

колу менен бир жерден топту ыргытуу,  өз  көкүрөгү нө эки колу 

менен жерге бир топту кармоо жана мугалим менен бир жупта 
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топту ыргытуу жана тосуу;  баскетболдун материал боюнча 

кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол:  топту ыргытуу,  тордун жогору,  ылдый жагынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо;  төмөнкү киргизү ү  

(төмөндө бир колу менен) .  

Волейбол:  топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары;  волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү оюндар:  «Тартип  жана баш 

аламандык»,  «Кайдан чалды, тап»,  «Түшүм жыйноо» .   

Жарышуу жана секирүү оюндары :  "Ак-Терек,  Көк -Терек" "Тосмо 

топ",  "Токойдогу аюу",  "Шакек салмай",  "Күн -түн",  "Мышык -

чычкан" ж.б .;  

Топ менен оюндар :  «Топ салмай»,  «Качма топ»,  «Орто топ», 

«Тегеректеги топ»  

   

Ылайыкташтырып  физикалык калыбына келтирүү  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Гимнастика  материалында:  

Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү:  буттарды чоюу;  чоӊ кадам менен 

басуу,  отуруп,  секирип басуу;  жарты шпагат;  гимнастикалык таяк, 

аркан менен кыймылдар ийкемдүүлүгү өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөрдүн  топтомдору.  Тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 
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менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну,  күч -кубаттуулукту,  

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Координацияны  өнүктүрүү:  жөнөкөй тоскоолдуктардан өтүү;  

гимнастикалык отургучта ба суу,  жалпак гимнастикалык 

баканында  басуу;  белгиленген оюн калыбын кармоо;  көӊүл 

бурууну которууну өнүктүрүүчү оюндар,  бут,  кол,  тулку бойдун 

булчуӊдарын эс алдырууга  (отурган боюнча,  турган жана жаткан 

боюнча);  бир колдон экинчи колго топту ыргытуу;  бел гиленген 

багыт боюнча басып,  чуркап, секирип максатка сигнал менен 

жетүү.  

Тулку бойдун туура турпатын калыптандыруу:  алдын ала 

берилген турпат менен башына буюм коюп бутунун учу менен 

басуу;  музыка менен  стилдик басуу түрлөрү;  сезимдерди 

башкаруу үчүн түзөтүүчү  көнүгүүлөр (башты, ийинди,  жүлүндү 

багыттап кармоо)  дененин турпатын кыймыл учурунда туура 

кармоого, дененин абалын  жана анын мүчөлөрүн турууда, 

отурууда,  жатууда  контролдоо боюнча көнүгүүлөр ;   булчуң 

корсетин бекемдөө үчүн көнүгүүлөр.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн  өнүктүрүү:  салмаксыз кыймылдуу 

көнүгүүлөр (өз дене салмагын жоюу),  салмак менен (1  кг  

үйлөнгөн топтор,   100 г .  кум салынган баштыкчалар жана 

гантелдер,     гимнастикалык таяктар жана чокморлор)  өнөктөштүн 

каршылыгын жоюу (жупташкан машыгуу);  жаты п көтөрүлүү 

(гимнастикалык отургучта) .  

Жеӊил атлетика материалында:  

Координацияны өнүктүрүү:  чектелген таяныч менен багытты 

өзгөрүп  чуркоо;  ар  түрдүү калып орундарынан кыска сызыкты 
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чуркап өтүү;  бир жерде  бир буттап,  эки буттап   аркандан 

секирүү.  

Ылдамдыкты  өнүктүрүү:  жогорку старт менен ар  түрдүү 

турган калыптардан  максималдуу ылдамдыкта чуркоо 

көнүгүүлөрүн кайра -аткаруу;  ар  кандай баштапкы калып 

орундарынан,  тегеренип дубалга жана дубалдын жанында туруп  

теннис топту кармоо.  

Чыдамдуулукту өнүктүрүү:  б ирдиктүү орточо катуулугу 

режиминде,  басуу менен алмашуучу чуркоо, жогорку 

сыйымдуулук режиминде чуркоо;  30м аралыкты максималдуу 

ылдамдык менен кайталап чуркоо (сакталуу же өзгөрүлмө эс алуу 

менен);  400 м аралыкка чуркоо;  бирдиктүү 6  мүнөттүк чуркоо.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү:  көп секириктерди кайра -

аткаруу;  тоскоолдуктарды кайталап жоюу (15 -20 см)  кайра;  ар 

кандай орундардан баштап максималдуу темпте толтурулган (1  

кг)   топту ыргытуу;  өткөрүү дары убакыт жогорку чен боюнча, ,  

бир айлананын ичинде;  б ир колдон экинчи колго топту ыргытуу;  

белгиленген багыт боюнча басып,  чуркап,  секирип ар кандай 

жолдор менен эки колу (жогору жактан,  ылдый жактан,  

көкүрөгүнөн)  менен ыргытуу;  тоого чуркап чыгууну кайра 

аткаруу;   илинген ориентирге бийиктикке секирүү менен  колун  

тийгизүү;  ордунан жылуу менен бийиктикке   секирүү.  (оӊ жана 

сол капталы менен) .   

Түзөтүү -  өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.  

Баштын,   буттун жана тулку бойдун негизги абалы жана бир 

орунда аткарылуучу кыймылдары, колдор менен дене 

кыймылдарын бут кыймылдары на айкалыштыруу;  буюмдар  менен 
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(гимнастикалык таяктар, желектер,  обручтар,  чоӊ жана  кичине 

топтор)  жана буюмдар  жок көнүгүүлөрдүн топтомдору.    .  

Дем алуу көнүгүүлөрү:    ар  кандай абалда туура дем алуу,  

отурууда,  турууда,  жатууда;  буюмсуз  машыгуу учуру нда терең 

дем алуу;  туурап  дем алуу (  "гүл жыты",  "ботко үйлөйм",  "колду 

жылытуу "  ж.б.) ,  басып бара жатканда тыбыштарды  айтууда дем 

алуу,  мурду  менен дем алуу.  

Тулку бойду  туура кармоону калыптандыруу жана 

коррекциялоо  үчүн көнүгүүлөр:    гимнастикалы к дубалга  

жөлөнүп жасоочу көнүгүүлөр (колдордун,  буттардын ар кандай 

кыймылдары, дубалдан башы менен,  аркасы менен жылмышуу);  ар 

кандай кол кыймылдарын аткарууда тулку бойду туура калыпта 

кармап туруу; ,  жаныбарлардын басуусун, чуркоосун жана 

иштеген адамдын кыймылын тууроочу кыймыл үлгү көнүгүүлөр (  

"түлкү басык", короз   канат " ,  аюу басык",  "жылкыдай башыӊ 

кыймылдат" ,  "жарык берүүчү шишелер менен ойнойбуз" ,  "  мык 

кадап",  "алма үз"  "кир чайкоо" ж.б .;  ар   түрдүү диаметрдеги 

сенсор басма топтор менен көнүгү үлөр,  (топко отурган  боюнча 

түрдүү статикалык  кыймылдарды   кол кыймылдары менен 

коштоо)  башына баштык коюп буттун учуна туруп,  согончогуна 

таянуу;  артка ийилип далы жана ич булчуӊдарын бекемдөө;  

бүктөлүү менен артка кыймыл бекемдөө үчүн көнүгүүлөр;   

омурткасын бекемдетүү үчүн денени ар тарапка буруучу 

көнүгүүлөр,    жамбаш бел, сан,  буттардын тарамыштарын күчөтүү 

үчүн көнүгүүлөр.  

Май  тамандыкты алдын алуу жана коррекциялоо боюнча 

практикалык көнүгүүлөр:  отурган абалда ("чыгырык",  "орок",  
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"терезе" ,  "шыбакчы",  "жел тегирмен",  "кеме",  "басуу",  "ат",  

"мамалак");  отурган абалда:  таманды оңго жана солго алмак -

салмак жана бир учурда тегереткен кыймылдар;   топту таманы 

менен тегереткен кыймылдар;   камсыздандыруу менен жип 

боюнча алдыга кадам басуу;  тамандын  ички  жана сырткы тарабы 

менен басуу;  массаж килемчесинде басуу.  

Жалпы жана майда моториканы өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр:    

ар  түрдүү диаметрдеги топтор менен (тоголотуу,   өнөктөш менен 

тоголотуу);  орточо топтор менен (отуруп өнөктөшкө ыргытуу,  

өйдө ыргытып тосуу ,    топту дубалга ыргытуу);  кичине топтор 

менен (колдон колго салуу,  эки колу менен топту өйдө ыргытуу,   

дубалга эки колдоп ыргытып   полго секиртүү жана кармоо);  

жумшак шары -1 кг  (топту көтөрүп 30 секунд көкүрөк жана 

башына токтотуп кармап басуу,   топту кармап оӊго,  солго,  

алдыга,  артка басуу) .  

Кыймылдардын тактыгын жана координациясын өнүктүрүү 

үчүн  көнүгүүлөр:  бир катар   тилкеге  жана колоннага тизилүү;  ар 

түрдүү багыттарга жүрүү;    даярдалган  чийинге багыттап чуркоо   

(бардык тапшырмалар мугалим мен ен бирге ишке ашырылат);    

эки удаалаш тактай үстүндө  жардам менен басуу)  

Кыймыл  көндүмдөрүн жана ыктарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Тизилүү жана саптык тизилүү:  "Тизил!" ,  "Түздөн",  

"Какайып тур",  "Эркин тур" ,  "Алга,  алга!" ,  "Токто!" 

командаларын аткаруу;  сызык менен  колоннаны  чачыратуу;  

сызык менен  колоннада туруп  сунулган колго алыстыкты 

кармоо;  багытты көрсөтүү менен солго, оӊго кайрылуу;   
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Басуу,  чуркоо:   бутунун учу,  согончогу менен басуу;  ар 

кандай темп менен:  тез ,  жай;  басуу менен чуркоону алмаш тыруу;   

аралыкты сактоо менен  жай темпте басуу,  чуркоо;  бир калыпта 

мамычада чуркоо;  арыш чуркоо  3  X 10 метр;  жогорку старт;    

жогорку  старт менен 30 метрге ылдамдыккка чуркоо.  

Секирүү:  180 °  жана 360 °ка кайрылуу  менен бир буттап,  эки 

буттап секирүү;  бир буттап алга секирүү;  эки буту менен 

түртүлүп  узундукка секирүү;  50  см бийиктиктен тереӊдикке 

секирүү;  эки -үч кадам   аттап  бир түртүлүү менен узундукка  

секирүү;  капталдап гимнастикалык отургучтан таяныч менен 

секирүү;   г  /  отургучту басып секирүү;   бир кадам менен 

бийиктикке секирүү.  

 Буюмдарды, топту ыргытуу,  кармоо,   өткөрүп берүү:  кичине 

топту алыска «ийнинен баштан ашырып» оӊ (сол)  колу менен 

ыргытуу;  топту горизонталдуу  максата ыргытуу (  мишень г /  

дубалда);  топту тик максатка  ыргытуу;  чоӊ  то пту умтулуу менен 

ыргытуу,  аны кармоо;  бир чоң топту бийиктикке ыргытуу  менен 

жерге секиргенден кийин,  аны кармоо;  түбүнөн эки колу менен 

эки -экиден бири -бири менен бир чоң топ ыргытуу жана тосуу,    

салмагы 1  кг  толтурулган топту ар  кандай жолдор менен ыр гытуу;  

ар  кандай формадагы буюмдарды 2 -3-төн (желекчелер,  таяктар, 

топтор ж.б .)  бир убакта көтөрүү;  буюмдарды 20 метрге чейинки 

аралыкка берүү жана көтөрүү (жыйма шар -1 кг ,   г  /  таяктар,  чоң 

топтор ж.б .) .  

Теӊ салмактуулук:  буюм  менен г /  отургучта басуу (желекче,  

г  /  топ,  г  /  таяк);  колунун ар кандай абалы  менен менен г  /  

столунан басуу;  бир тизесин бүгүп  гимнастикалык тактайда 
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басуу;  гимнастикалык тактайда 15 -20 см  буюмдарды аттап басуу;  

гимнастикалык тактайда айлануу менен басуу;   гимнастикалык 

тактайда басууда   жолугушууда айрылышуу;  «Короз», 

«Чабалакей» көнүгүүлөрүн жерде  жасоо.  

    Жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө:  г  /  дубалга төрт 

аяктап жөрмөлөө,   г  /дубалдан үстүнөн сойлоп өтүү;  колдоо  

менен гимнастикалык дубалга  чыгуу,   ар кандай бийиктик кеги 

тоскоолдуктарга  жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө   (жумшак 

модулдар,  г  /  тактай,  обручтар,   г  /  аркан, такталар,  ж.б.) ;    

сынак -туннелге жөрмөлөө;   буюмдардан аттап өтүү:  блоктордон, 

казыктардан, чоң топтордон;  колдору менен гим.  дубалга 1 -2 

секунд асылып туруу;    5 -6  тоскоолдуктан өтүү  боюнча 

тапшырма аткаруу.  

 

 

  Үй-бүлөлүк маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  үй -бүлөгө   коомдун негизи катары   мамилени 

калыптандыруу;  

  окуучулардын ата -энелерге,  карыларды сыйлоо жана 

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин  калыптандыруу;  

  үй -бүлөлүк баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу,  гендердик,  үй -бүлөлүк ролдорун,  жана 

аларга карата сый мамилени  калыптандыруу;  

  кыргыз үй -бүлөсүнүн маданий жана тарыхый,  этникалык 

салттары менен тааныштыруу.  

КОБ балдардын  адеп -ахлактык өнүктүрүү Кыргыз 

Республикасынын жаранынын адеп -ахлактык жактан 
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калыптандыруусунун маанилүү аспектилеринин бири болуп  

тарбиялык багыттар    менен тыгыз байланышта.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы 

милдеттерин улуттук жана аймактык ш арттарын жана билим 

берүүнү уюштуруу өзгөчөлүктөрүн,  ошондой эле   окуучулардын 

жана алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) 

муктаждыктарын эске алуу менен конкреттештире  алат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү,  тарбия программасын 

ишке ашыруу,    биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  жарандык билим, патриоттук,  адам укуктарын,  эркиндигин 

жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө,  ден соолукка ж ана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө,  окууга,  жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,   айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылуу га тарбиялоо,  

эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

(Эстетикалык билим берүү) .  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  

тигил  же бул тарапка артыкчылык берип,  багыттарды ар түрдүү 

ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.   



1948 
 

КОБ балдарды адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо -  негизги улуттук баалуулуктарды, 

жалпы адамзаттык баалуулуктарды жана маданий,  көп улуттуу 

элинин Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп -ахлактык өнүгүү -  инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо  

социализацияланышында ишке ашыруу,  салттуу моралдык 

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата 

башка адамдардын,  коомдун,  мамлекеттин,   бир бүтүн дүйнөнүн, 

мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу 

үчүн ар  бир мугалим,  мектеп жамааты,  ата -энелер  рухий жана 

адеп -ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын өзөктүү 

маанилерин багыттап,  коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:  

сабактардын мазмунун жана түзүмүн;  окуу жана окуудан 

тышкаркы иштерге жаш  балдардын жана биргелешкен ишти 

уюштуруунун усулдары менен;   чоӊдор  жана балдар ортосундагы 

байланыш жана кызматташтык мүнөзүн;  жеке,  топтук,  жамааттык 

окуучунун ишин уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;  

белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу 

үчүн  арналган атайын иш -чаралар,  анын ичинде;  окуучуларга 

жеке мисал болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши 

үчүн  бардык коомдук катышуучулардын -  тарбиянын  
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катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат:  

үй -бүлө,  жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана 

жаштар кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, 

маданият жана спорт, массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  

  ар  бир психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген баланын алган 

билимин,  жүрүм -турум ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн 

иш жүзүндө колдонууга жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун 

уюштуруу;  

  тарыхый -маданий этникалык жана аймактык 

жагдайларды эске алуучу,  сабакты,  сабактан тышкаркы, 

мектептен тышкаркы ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу 

билим  берүү чөйрөсүн түзүү.  

Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы төмөнкү 

сыпаттаманы камтууга тийиш:  

адептик тарбиялоо  ишин уюштуруу формаларын, 

максаттарын жана милдеттерин, тарбиянын  күтүлгөн 

жыйынтыктардын  тизмесин (коомдук компетенттүүлүк,  ПӨК 

балдардын жүрүм -турум үлгүлөрүн.  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн иштелип чыккан КОБ окуучулар үчүн  БЖБ 

БЫББПтын негизинде КОБ балдардын билим алуу 

муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча ишт елип чыгышы  мүмкүн.  

5.4 .2 .  Экологиялык маданият,  сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  
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 Экологиялык маданият,  сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы –    балдардын  акыл -эс жана 

эмоционалдык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүүчү баалуу 

компоненттеринин бири катары физикалык жана психологиялык 

ден соолугун сактоого жана жайылтууга камсыз кылуучу  үчүн 

жүрүм-  турум ченемдерин,   инсандык багыттарын,  билимдерин 

калыптандыруучу программа.  

Экологиялык маданияттын калыптандыруу программасы 

билим берүү системасы -иш -аракеттери жана маданий -тарыхый 

мамилелер,  аймактагы этникалык,  коомдук -экономикалык, 

табигый жана аймактык жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен,  үй -бүлөлөр сурамдардын жана башка предметтерди 

негизинде иштелип чыккан жана милдеттерди,  пландаштырылган 

натыйжаларга шарттарын тактоого багытталат жана аны ишке 

ашыруу,  үй -бүлө, кошумча билим берүү мекемелеринин жана 

башка коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенүүн үн  

натыйжасында пайда болот.  

Экологиялык маданиятты,  сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы, БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн 

инсандык жыйынтыктарына жеке өнүгүү боюнча талаптарына 

жетишүүгө салым кошууга милдеттүү:  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин,  маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү жөнүндөгү 

элестөөлөрдү калыптандыруу;   

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  
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  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу,  чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу,  иштин   жыйынтыгына  багыт алуу,  

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Программа КОБ окуучулардын мотивациясын өнүктүрүүгө 

жана дени сак жана экологиялык таза  жашоо даярдыгын, 

жаратылышты рухий өнүгүү,  маалыматтын, сулуулуктун,  ден 

соолуктун,  матери алдык жыргалчылыктын булагы катары 

баалоону калыптандырууга багытталган.   

Экологиялык маданиятты,  сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы башталгыч билим берүү баскычында 

окуучулардын ден соолугуна олуттуу таасирин тийгизчү 

себептерди эске алуу менен түзүлөт:  

  жагымсыз коомдук, экономикалык жана экологиялык 

шарттар;  

  билим берүү уюмундагы окуучулардын ден соолугун 

начарлатуу  коркунучуна  алып келүүчү факторлор;  

  ар кандай таасирлерге сезгичтиги менен бирге  аларга 

жооптун жайлыгы, таасир менен жыйынтыктын,   ден 

соолуктагы баштапкы жана олуттуу  өзгөрүүлөрдүн 

ортосундагы  убакытын ажырымына алып келүүчү шарттар;   

  башталгыч  мектеп курагында  калыптанган жүрүм -турум  

эрежелери,  адаттар;  

  окуучулардын "оору"  тажрыйбасынын жоктугуна 

байланыштуу жана ооруну негизинен эркиндиктин 

чектелиши  катары кабыл алгандыгына байланыштуу,  

(өнөкөт оорулар менен ооруган окуучулардын башкалары)  

кенже мектеп жашындагы окуучулардын ден соолугуна 

карата  мамилесинин өзгөчөлүктөрү;   
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  алардын өзүлөрүнүн ден соолугуна мамилеси саламаттыгына 

кесепет тийгизерин алдын ала албашы.  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо 

сергек жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу -  билим 

берүү сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну,  тиешелүү ички 

түзүмдү орнотууну,  жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү 

талап кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун 

ажырагыс компоненти экени эске алынып негизделген болушу 

керек  

Экологиялык маданиятты,  серге к жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:    

  экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн 

мисалында;   

  балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону 

ойготуу (өз  ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу)  

уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим 

берүү иш -чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо 

мүнөзү;  

  жаратылышка  таанып билүү кызык чылыгы менен   жана 

аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

  балдардын жаш курак,  психикалык өзгөчөлүктөрүн,  дене 

тарбия жана спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке алуу 

менен,  оптималдуу кыймыл тартипте рин колдонуу;  

  күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  
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  окуучулардын  тамеки,  спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү 

билгичтиктерин түзүү,  ден соолукка тобокелдикке бирден -бир 

терс мамиле түзүү;  

  окуучунун өсүү жана өнүгүү  өзгөчөлүктөрү,  ден 

соолугуна байланыштуу ар  кандай суроолор менен доктурга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,   

жеке гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  

даярдыгын  өнүктүрүү;  

  айлана -чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн  

жана экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм -  

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

КОБ окуучулардын экологиялык маданиятын,  сергек жана 

коопсуз жашоосун калыптандыруу программасы  төмөнкү   

багыттар боюнча ишке ашырылат:   

1. окуучулардын  ден соо лугун сактоого   зарыл болгон 

шарттарды ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунун саламаттык 

сактоо ички түзүмдөрүн түзүү.  

2.  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз,  саламат жашоо программасынын 

материалын колдонуу менен алардын денелик,  адеп -ахлактык 

жана руханий ден соолугун бекемдөө,  эс  алууну камсыз кылууга 

байланышкан маселелерди талкуулоо.  

5 .  Кыймыл режимин сарамжалдуу уюштурууну,  спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу,  нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организм дин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган дене 
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тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу,  окуучулардын 

ден соолугун бекемдөө жана чыӊ ден соолугун сактоо үчүн иш -

чаралардын ар кандай түрлөрүн  (дене тарбия сабактары, 

секциялар,  сабактардагы кыймыл тыныгуулар,    ден соолук 

күндөрү,     конкурстар,  сынактар,  спорттук таймаштар,  ж.б .) .  

4.   туулган жер боюнча саякаттар,  экскурсиялар, жөө 

басуулар адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү 

аркылуу экологиялык маданиятын,  жаратыл ышка каада -этикалык 

көз карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын,  экологиялык 

сабаттуулукту,  эко -маданий баалуулуктардын негизги 

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   экологиялык 

маданиятты калыптандыруу;    курчап турган чөйрөнү коргоо 

боюнча иш -аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу 

(мектепте жана мектеп аянтчасында,  курчап турган чөйрөнү 

коргоо боюнча иш -чаралардын учурунда ж.б .) ;  табият менен 

тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу ата -энелер 

(мыйзамдуу өкүлдөрү)  менен билим берүү уюмунун 

окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча 

биргелешкен иш -чаралары;    

6 .  Ата -энелер менен (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн)  алардын 

билимин жогорулатууга багытталган окуучулардын  ден соолугун  

коргоо жана бекемдөө суроолору боюнча  агартуу иштери  ата -

баяндамалар  түрүндө,   ата -энелер менен окуучулардын ден 

соолугун чыӊдоочу эс  алуу иш -чаралары жана спорттук 

мелдештерди өткөрүү үчүн биргелешип иштөө, саногенетикалык 

мониторинг өткөн  жана ден  соолуктун ар  кандай   

параметрлерин коррекциялоо боюнча сунуштарды   алг ан ПӨК 

окуучулар менен бирге саламаттык күндөлүктөрүн толтуруу;  
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Окуучулардын  экологиялык маданиятты, сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруунун эӊ натыйжалуу жолу 

алардын өзгөчө билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен  чоӊ 

кишилер тарабынан башкарылга н жана уюштурулган практикалык 

иши, ал:    

сергек жашоо негиздерин алардын алган билимин иш 

жүзүндө иштеп чыгуу;  жаратылыш чөйрөсү менен өз ара 

аракеттенүү муктаждыктарын өнүктүрүү үчүн;  күн тартибинде 

адамдын жашоо ишмердүүлүгүнүн ролун түшүнүү,  кыймыл 

аракетинин активдүүлүгү,  туура тамактануу,  жеке гигиена 

эрежелерин сактоого жол түзөт.  

Программа негизги максаттарды жана милдеттерди,  күтүлүп 

жаткан натыйжаларды, ишинин негизги багыттарын,  уюштуруу 

түрлөрүнүн тизмесин камтышы керек.   

Экологиялык маданиятты,  сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  жалпы билим берүүчү мектеп үчүн 

иштелип чыккан КОБ окуучулар үчүн  БЖБ БЫББПтын негизинде 

психикалык  өнүгүүсү кечеӊдеген балдардын билим алуу 

муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн  

 

5.5 .1 .  Коррекциялык -  өнүктүрүүчү аймагынын 

курстарынын мазмуну    

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймагынын курстары  

коррекциялык  жалпы жана/же жекече сабактарды өткөрүү 

процессинде  ишке ашырылат жана төмөнкү  милдеттүү  түрдө 

түзөтүү курстары менен берилген:   логопедиялык ритмика, 
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сүйлөө,  сөз өстүрүү.  Жекече сабактарда ар  бир окуучуга   

тиешелүү  кептик өксүктөр жоюлуп,   класс шартында ийгиликтүү  

окутуу камсыз кылынат.  

Жеке  сабактар күн ичинде сабак учурунда (адабий ок уу,   

айлана -  чөйрө менен тааныштыруу,  сөз өстүрүү сабактарында)  

жана сабактан тышкары учурда өткөрүлөт.  

 Сабактар  бир окуучу менен 15 мүнөттөн өткөрүлөт.  Чакан 

топ менен (2 -4 окуучу)  20 -25 мүнөттөн өткөрүлөт.  Жеке  

сабактардын  мезгилдүүлүгү бир жумада  -2-3 жолу.  

Окуучулардын сөз жана акыл -эс өнүгүүсүнүн бузулууларын 

коррекциялоо жана толуктоо боюнча конкреттүү милдеттерди 

ишке ашыруу үчүн бардык сабактар жана атайын жеке жана 

топтук (чакан) ондоо жана билим берүү иш -чаралары менен 

бирдикте ишке ашырылат.  

Түзөтүү курстары билим, жөндөмдүүлүк жана программалык 

материалдарды көндүмдөрүн ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн 

зарыл болгон,  бул категория боюнча психо -физикалык жана кеп 

өнүгүшүн изилдөөгө бузууларды жоюу боюнча абалы, толуктап 

жана окуп жаткандардын өз мүмкүнчүлүктөрүн узартууга болот.  

Ар бир жалпы билим берүүчү жана коррекциялык курс 

окуучуларды кийинки баскычка өтүүгө   даярдайт.  

  

  Логопедия (жеке жана топтук сабактар)  

«Логопедия»   коррекциялык   сабактарынын негизги 

милдеттери:   

-  оозеки кептин   негизинде жаткан   психофизиологиялык 

механизмдерди   өнүктүрүү:  кеп үчүн оптималдуу 

физиологиялык дем алууну калыптандыруу,   кептик дем 
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алууну,  үндү,  артикуляциялык моториканы, ыргак сезимин,  

угуп кабыл алууну,  тыбыштык системаны калыптандыруу;  

-   эне тилиндеги тыбыш ортосундагы байланыш системасын, 

эне тилиндеги бардык тыбыштарды, алардын артикуляциялык 

жана акустикалык өзгөчөлүктөрүн,  дефект мүнөзүн эске алуу 

менен,  эне тилинин тыбыштарын ченемдик /  толуктоочу 

сүйлөөгө  окутуу (сүйлөм жана сөздөрдүн де ңгээлинде, 

кептик талдоо жана жалпылоо иштерин өнүктүрүү менен 

катар эле);  

-   сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн бузулууларын 

коррекциялоо;  

-    кептин просодикалык сүйлөө компоненттерин (ыргак,  ритм, 

тыным жасоо,  интонация,  логикалык басым) калыптандыруу.  

"Логопедия" коррекциялык курсунун программасынын 

мазмуну КОБ  окуучулардын   менен сүйлөө карамагына төмөнкү 

компоненттерди калыптандырууну   камсыз кылат:  

 -  кептин эне тил  эрежелерине ылайык сүйлөө жагын;  

-  сүйлөм жана сөздөрдүн деңгээлинде кептик анализ  жана 

синтез;  

 -  сөздүн  татаал муундук түзүмүн;  

-  тыбыштык кабылдоо (тыбыштык угуу -айтуу айырмалоо).  

Сүйлөө  

«Сүйлөө»   атайын   сабактарынын негизги милдеттери:    

-  оозеки кептин  негизинде жаткан   психофизиологиялык 

механизмдерди   өнүктүрүү:  кеп үчүн опт ималдуу 

физиологиялык дем алууну калыптандыруу,   кептик дем 

алууну,  үн пайда кылууну,  артикуляциялык моториканы, 
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ыргак сезимин, угуп кабыл алууну,  тыбыштык системаны 

калыптандыруу;  

-   эне тилиндеги тыбыш ортосундагы байланыш системасын, 

эне тилиндеги бардык тыбыштарды, алардын артикуляциялык 

жана акустикалык өзгөчөлүктөрүн,  дефект мүнөзүн эске алуу 

менен,  эне тилинин тыбыштарын ченемдик /  толуктоочу 

сүйлөөгө  окутуу (сүйлөм жана сөздөрдүн де ңгээлинде, 

кептик талдоо жана жалпылоо иштерин өнүктүрүү менен 

катар эле);  

-   сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн бузулууларын 

коррекциялоо;  

-    кептин просодикалык сүйлөө компоненттерин (ыргак,  ритм, 

тыным жасоо,  интонация,  логикалык басым) калыптандыруу.  

"Сүйлөө"  коррекциялык курсунун программасынын мазмуну КОБ  

окуучулардын   менен сүйлөө карамагына төмөнкү 

компоненттерди калыптандырууну   камсыз кылат:  

-   кептин эне тил  эрежелерине ылайык сүйлөө жагын;  

-  сүйлөм жана сөздөрдүн деңгээлинде кептик анализ жана 

синтез;  

-  сөздүн  татаал муундук түзүмүн;  

-  тыбыштык кабылдоо ( тыбыштык угуу -айтуу 

айырмалоо) .  

«Сүйлөө» коррекциялык курсунун   негизги окутуу багыты 

болуп төмөнкүлөр саналат:  

-  эне тилиндеги тыбыш ортосундагы байланыш 

системасын,  эне тилиндеги бардык тыбыштарды, алардын 

артикуляциялык жана акустикалык өзгөчөлүктөрүн,  д ефект 
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мүнөзүн эске алуу менен тыбыштарды айтууну 

калыптандыруу;  

-  ар кандай типтеги  муундарды жана муундук түзүмү ар 

кандай сөздөрдү өздөштүрүү;  

-  ар кандай түрдөгү муундардан:  ачык,  жабык, үнсүз 

тыбыштардын айкалышынан,  3 -5 сөздөрдөн турган 

сүйлөмдөрдү  туур а,  так,  ыргактуу айтуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу (2 -кл.  баштап) .  

Программада сүйлөө бузулууларын жалпы жана жекече 

сабактарда коррекциялоо каралган.  Жалпы (фронталдык) сабактар 

I  жана II  класстарда өткөрүлөт.  Бул сабактарды  кеп 

кемчилигинин олуттуулуг уна,  табиятына, механизм жана 

түзүлүшүнө жараша жүргүзүү сунуш кылынат.  

I  класстан баштап,   сүйлөө  сабактарында тыбыштарды туура 

айтуу жана туура кабыл алуу калыптандырылат,    сөздүн 

тыбыштык түзүмүн өздөштүрүү   жана тыбыштык талдоонун 

баштапкы көндүмдөрүн  өнүктүрүү   ишке ашырылат,   грамматика,  

жазуу жана окууну өздөштүрүү    үчүн негиз   түзүлүп,      

дислексия,  дисграфия,  дизорфографияны алдын алуу боюнча иш 

жүргүзүлөт.   

I I  класста кептин тыбыш айтуу жагын калыптандыруу  

аяктайт.    Ар   кандай баарлашуу жагдайларында сүйлөө  

көндүмдөрүн автоматташтыруу жүргүзүлөт. Окшоштурулган  

кептик шарттарда сөздүн  грамматикалык түрү менен лексикалык 

мааниси,   алардын ортосундагы структуралык жана системалык 

байланыштары бышыкталат.    Жазуу  тилиндеги бузул уулар 

коррекцияланат.  Окуучулардын  кебинин системалуу 

өнүкпөгөндүгүндөгү эске алынып, ар  бир сабакта,  тыбыштык 
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кемчиликти түзөтүүгө багытталган гана эмес,  кептин иш 

системасынын бардык компоненттерин түзөтүү (фонематикалык,  

лексикалык,  грамматикалык, сема нтикалык)  милдеттер ишке 

ашырылат.  

  I  жана II  класстардагы сүйлөөгө керектүү  

психофизиологиялык механизмдерди калыптандыруу зарыл:  кеп 

үчүн оптималдуу физиологиялык дем алуу,   кептик дем алуу,  үн 

пайда кылуу,  артикуляциялык моторика,  ыргак сезими,  угуп 

кабыл алуу,    тыбыштык анализ ж.б .  мындан тышкары 

орфографияны  өздөштүрүү үчүн кептик  көндүмдөрдү өнүктүрүү 

боюнча,  б.а .  дизорфографияны  алдын алуу боюнча милдеттер 

коюлат.  Окуучулар   мааниси жана угулушу боюнча ар  кандай 

грамматикалык түрлөрдү айырмал оону бышыкташат,  алардын 

басымын аныктоодо көнүгүшөт    (туруктуу же ар  кандай),  тектеш 

сөздөрдү таап,  алардын жалпы бөлүгүн табышат ж.б.  у.с .  иштер 

жүргүзүлөт.  

Программада  кичи топтук жана жекече  логопедиялык 

сабактарда  сүйлөө бузулууларын  коррекцияло о   каралган. I  

класстан   (I  кошумча)  тартып,   сабактарда тыбыштарды туура 

кабыл алуу жана туура айтуу калыптандырыла баштайт,  сөздүн 

тыбыштык түзүмүн өздөштүрүү,  тыбыштык анализдин    баштапкы 

көндүмдөрүн өнүктүрүү   ишке ашырылат,   грамматика,   жазуу 

жана окууну өздөштүрүү    үчүн негиз   түзүлүп,       дислексия, 

дисграфия,  дизорфографияны алдын алуу боюнча иш жүргүзүлөт.   

I I  класста кептин тыбыш айтуу жагын калыптандыруу  

аяктайт.    Ар   кандай баарлашуу жагдайларында сүйлөө  

көндүмдөрүн автоматташтыруу  жүргүзүлөт. Окшоштурулган  
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кептик шарттарда сөздүн  грамматикалык түрү менен лексикалык 

мааниси,   алардын ортосундагы структуралык жана системалык 

байланыштары бышыкталат.    Жазуу  тилиндеги бузулуулар 

коррекцияланат.  Окуучулардын  кебинин системалуу 

өнүкпөгөндүгүндөгү эске алынып, ар  бир сабакта,  тыбыштык 

кемчиликти түзөтүүгө багытталган гана эмес,  кептин иш 

системасынын бардык компоненттерин түзөтүү (фонематикалык,  

лексикалык,  грамматикалык, семантикалык)  милдеттер ишке 

ашырылат.   

 Программа кептин тыбы штык жагынын бузулууларын 

коррекциялоо   учурунда иштин төмөнкү багыттарын камтыйт:  

 -  кол   жана артикуляциялык моториканы өнүктүрүү;  

-  дем алуу жана үн пайда кылууну   өнүктүрүү;  

-  туура артикуляцияны   жана тыбыштарды 

автоматташтырууну калыптандыруу;  

-  акустикасы жана айтылышы окшош тыбыштардын 

ажыратылышы;  

-  тилдик анализ жана синтездин бардык баскычтарын түзүү;  

-    сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн тууралоо;  

 -  кептин просодикалык  компоненттерин (сүйлөө темпи жана 

ыргагы,  тыным жасоо,  интонация,  логикалык жана сөздүк -

фразалык басым жасоо) түзүү.  

Кептин сүйлөө   жагын коррекциялоо процесси   төмөнкү 

баскычтарга бөлүнөт:  биринчи этап –  окуучулардын кебин 

текшерүү жана логопедиялык корутунду түзүү.  Текшерүү    окуу 

жылынын (2  жума)  башында жыл сайы н жүргүзүлөт.  Текшерүү 

натыйжалары кептик  картага  чагылдырылат.  Экинчи этап –  

даярдоо этабы. Даярдоо этабынын максаты -  тилди 

өздөштүрүүнүн психофизиологиялык механизмдерин түзүү.  Бул 
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баскычтагы негизги милдеттер  төмөнкүлөр болуп саналат:  кол   

жана артикуляциялык моториканы өнүктүрүү,  дем алуу жана үн 

пайда кылууну   өнүктүрүү, туура артикуляцияны   жана 

тыбыштарды айтууну тактоо,  акустикасы жана айтылышы окшош 

тыбыштардын ажыратылышын тактоо,  тыбыштык анализдин  

элементардык  формаларын өнүктүрүү,  кепт ин просодикалык  

компоненттерин калыптандыруу.  

Үчүнчү  этап -  негизги.  Бул этап туура артикуляцияны   жана 

тыбыштарды автоматташтырууну калыптандыруу,  акустикасы 

жана айтылышы окшош тыбыштардын ажыратылышын тактоо, 

тилдик анализ жана синтездин бардык баскыч тарын түзүү,   сөздүн 

муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн тууралоо,  сүйлөмдөрдүн 

анализин камтыйт. Тыбыштардын туура артикуляциясын түзүү 

жеке логопедиялык сабактарда   жүзөгө ашырылат,  ал эми тактоо, 

айырмалоо жана автоматташтыруу  -  класстык сабактарда,  чакан 

топтордо,  жана жеке логопеддин сабактарында  да  ишке 

ашырылат.  бузулган тыбыштарды коррекциялоо  боюнча 

иштердин тизмеги тыбыштардын кепте пайда болуу 

онтогенезинде,  сөз    ырааттуулугу,    алардын артикуляциялык  

татаалдыгы жана ар  бир окуучунун кебинин б узулуу мүнөзү  жана 

тыбыштардын бузулуу көлөмү  менен аныкталат.  Кептин оор 

бузулуулары болгон учурда  (ринолалия,  дизартрия)  иш III  жана 

IV класста улантылат.  Сүйлөө бузулууларын коррекциялоо 

боюнча сабактардын  мазмуну окуучулардын кептик дефект 

мүнөзү менен аныкталат,  о .э.    сабаттуулукка окутуу 

сабактарынын программасы (I  ( I  кошумча)  класс) ,  математика, 

ошондой эле сөз өстүрүү жана эне тилинин программасы менен 

аныкталат.  Окуучулардын  практикалык сүйлөө көндүмдөрүн 

бышыктоо логопедиялык сабактарда жүзө гө ашырылат.  Бул 
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жагынан алганда,  логопедиялык сабактарда "Сабаттуулукка 

окутуу",  "Эне тили" сабактарынын  программасын өздөштүрүү 

үчүн даярдык ишке ашырылат.  Окуучулардын    сүйлөө 

көндүмдөрүн бышыктоо кыйынчылыктарын эске алып,  бул 

сабактар боюнча темаларды алдын алуу олуттуу болушу мүмкүн. 

«Логопедия»  коррекциялык курсунун  мазмунун өздөштүрүү КОБ 

окуучулардын   кебин өнүгүү денгээли,  көрсөтүлүш 

даражасыкептик/тилдик/коммуникативдик  жетишсиздигинин  

механизми,  көлөмү менен аныкталат.   

Даярдоо классы  

Логопедия  

(жалпы  жана жеке сабактар)  

Атайын  мектепте окутуунун жетектөөчү принциптердин 

бири өнүгүү жана түзөтүүчү окутуунун биримдиги болуп саналат.  

Бул жагынан алып караганда,  КОБ балдар үчүн мектепте кепти  

өнүктүрүү менен катар оозеки жана жазуу кеб ин  түзөтүү ишке 

ашырылат.  

Программа фронталдык  жана жекече сабактарды да жүзөгө 

ашыруу   каралган,  фронталдык сабактар даярдоо  классында жана 

1-класста жумасына 3 саат,  I I  -класста жумасына 2 саат 

өткөрүлөт.  Бул сабактарды сүйлөө патологиясынын мүнөзү нө, 

катаалдыгына жана түзүлүшүнө жараша жүргүзүү сунуш кылынат.  

Логопедиялык  сабактарда оозеки кепти коррекциялоо, 

дислексия,  дисграфия, дизорфографияны  алдын алуу жана 

коррекциялоо ишке ашырылат.  

Даярдоо  жана I  класстарында  оозеки кепти коррекциялоого,  

окуу жана жазуу бузулууларын алдын алуу жана коррекциялоого 
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өзгөчө  көңүл  бурулат.  I I  класстан баштап жазуу кебин түзөтүү 

боюнча иш жүргүзүлөт,  оозеки кептин бузулууларын жоюу 

боюнча иш улантылат   (тыбыш айтуу бузулууларын,  аграмматизм  

ж.б .) .  

Окуучулардын  кебинин системалуу өнүкпөгөндүгүндөгү 

эске алынып, ар  бир сабакта тыбыштык кемчиликти түзөтүүгө 

багытталган гана эмес,  кептин иш системасынын бардык 

компоненттерин түзөтүү (фонематикалык,  лексикалык, 

грамматикалык, семантикалык)  кептин просо дикалык  

компоненттерин (сүйлөө темпи жана ыргагы,  тыным жасоо, 

интонация, логикалык жана сөздүк -фразалык басым жасоо) түзүү, 

сөздүн  татаал муундук түзүмүн,  сүйлөм жана сөздөрдүн 

деңгээлинде кептик анализ жана синтез,  тыбыштык кабылдоо 

(тыбыштык угуу -айтуу айырмалоо) .  комплекстүү милдеттер 

коюлуп,   ишке ашырылат.   

Даярдоо жана I  класстарда иштелип жаткан тыбыштардын 

мүнөзүнө,  сөздөрдүн тыбыштык -муундук түзүлүшүнө жараша, 

кептин лексикалык жана грамматикалык жагын,  фонематикалык 

анализ жана синтезди калыптандыруу боюнча  кептик материал 

тандалат.     Кептин   сүйлөө тарабы  нормалдаштырылгандан 

кийин,  сабактардын  тематикасы жана кептик  материалды  

тандоо,  негизинен,  жазуу кебинин  түзөтүү иш тартиби  жана 

дислексия менен дисграфия механизмдери менен    анык талат.  

Кеп  түзөөнүн жүрүшүндө даярдоо,  I ,  I I  класстарда 

ийгиликтүү оозеки кепти калыптандырууга керектүү 

психофизиологиялык механизмдерди түзүү зарыл:  туура кептик 

дем алуу,  үн пайда кылуу,  артикуляциялык моторика,  ыргак 

сезими,  угуп кабыл алуу,    тыбышты к анализ,  ж.б .  Мындан  
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тышкары орфографияны  өздөштүрүү үчүн кептик  көндүмдөрдү 

өнүктүрүү боюнча, б .а.  дизорфографияны  алдын алуу боюнча 

милдеттер коюлат.  Окуучулар   мааниси жана угулушу боюнча ар 

кандай грамматикалык түрлөрдү айырмалоону бышыкташат, 

алардын басымын аныктоодо көнүгүшөт    (туруктуу же ар  

кандай) ,  тектеш сөздөрдү таап,  алардын жалпы бөлүгүн табышат 

ж.б.  у.с .  иштер жүргүзүлөт.  

Ар  кандай сөздөрдө  басымды аныктоо,  ошол эле сөздүн ар 

кандай  түрлөрүндө басымды аныктоого чоң көңүл бурулат.  

Программа кептин тыбыштык жагынын бузулууларын 

коррекциялоо   учурунда иштин төмөнкү багыттарын камтыйт:  

 -  кол   жана артикуляциялык моториканы өнүктүрүү;  

-  дем алуу жана үн пайда кылууну   өнүктүрүү;  

-  туура артикуляцияны   жана тыбыштарды 

автоматташтырууну калыптандыруу;  

-  акустикасы жана айтылышы окшош тыбыштардын 

ажыратылышы;  

-  тилдик анализ жана синтездин бардык баскычтарын түзүү;  

-    сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн тууралоо;  

 -  кептин просодикалык  компоненттерин (сүйлөө темпи жана 

ыргагы,  тыным жасоо,  интонация,  логикалык жана сөздүк -

фразалык басым жасоо) түзүү.  

Кептин сүйлөө   жагын коррекциялоо процесси   төмөнкү 

баскычтарга бөлүнөт:   

Биринчи  этап  –  окуучулардын кебин текшерүү жана 

логопедиялык корутунду түзүү.  Текшерүү    окуу жылынын (2 

жума) башында жыл сайын жүргүзүлөт. Текшерүү натыйжалары 

кептик  картага  чагылдырылат.  
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 Экинчи этап  –  даярдоо этабы. (даярдоо классы -  1-  вариант, I  

класс -  2-  вариант)  Даярдоо этабынын максаты -  тилди 

өздөштүрүүнүн психофизиологиялык механизмдерин түзүү.  Бул 

баскычтагы негизги милдеттер  төмөнкүлөр болуп саналат:  кол   

жана артикуляциялык моториканы өнүктүрүү,  дем алуу жана үн 

пайда кылууну   өнүктүрүү, туура артикуляцияны   жана 

тыбыштарды айтууну тактоо,  акустикасы жана айтылышы окшош 

тыбыштардын ажыратылышын тактоо,  тыбыштык анализдин  

элементардык  формаларын өнүктүрүү,  кептин просодикалык  

компоненттерин калыптандыруу,  көрүү -мейкиндик функцияларын 

өнүктүрүү.  

Үчүнчү  этап  -  негизги.  Бул этап туура артикуляцияны   жана 

тыбыштарды автоматташтырууну калыпт андыруу,  акустикасы 

жана айтылышы окшош тыбыштардын ажыратылышын тактоо, 

тилдик анализ жана синтездин бардык баскычтарын түзүү,   сөздүн 

муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн тууралоо,  сүйлөмдөрдүн 

анализин камтыйт.  

 Тыбыштардын туура артикуляциясын түзүү жеке 

логопедиялык сабактарда   жүзөгө ашырылат, ал эми тактоо, 

айырмалоо жана автоматташтыруу  -  класстык сабактарда,  чакан 

топтордо,  жана жеке логопеддин сабактарында  да  ишке 

ашырылат.   

Бузулган  тыбыштарды коррекциялоо  боюнча иштердин 

тизмеги тыбыштардын кеп те пайда болуу онтогенезинде, сөз   

ырааттуулугу,    алардын артикуляциялык  татаалдыгы жана ар  бир 

окуучунун кебинин бузулуу мүнөзү  жана тыбыштардын бузулуу 

көлөмү  менен аныкталат.  

Коррекциялык окутуунун жүрүшүндө,  улам татаалданган 

кептик материалдын негизинде фонетикалык окшош тыбыштарды 
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айырмалоо,  тыбыштык анализ көндүмүн  өнүктүрүү жана 

бышыктоо  боюнча иш жүргүзүлөт.  Тыбыштык анализ  

тыбыштарды айырмалоо жана автоматташтыруу боюнча иштин 

ийгилигине жол түзөт,   өзгөчө сөздүн ортосунда же аягында 

жайгашкан тыбыштарга,  жазуу жана окуунун бузулууларын алдын 

алат.  

КОБ окуучулардын олуттуу фонематикалык бузулууларын 

эске алып,  эне тилиндеги бардык  фонетикалык жактан окшош 

тыбыштарды  айырмалоо боюнча иш жүргүзүү   сунуш кылынат.  

  Туура  сүйлөөнү түзүү жан а фонематикалык  талдоону  

өнүктүрүү тематикасы жана тартиби,  биринчи кезекте,    

сабаттуулукка окутуу программасы менен байланыштуу,  бирок 

анын тематикасын алдын алат.    Тигил же бул тамганы 

өздөштүрүү  убагына чейин, окуучу  мүмкүн  болушунча   

тиешелүү тыбышты айта билип жана   аны кепте ажырата    билүү 

керек.  

Кеп тыбыштарын  айырмалоо жана автоматташтыруу 

процессинде,    сөз  байлыгын өстүрүү,  кеңейтүү,  тактоо жана 

системалаштыруу,  синонимдердин,  антонимдерди өнүктүрүү жана 

башка максаттар  ишке ашырылат.    бул  маселелерди чечүү,  анын 

ичинде сүйлөө өнүктүрүү программасын ишке ашырууга 

негизделет,  үндөрдү иштеп сөздөрдүн материалдык,  жүзөгө 

ашырылат.  

Психокоррекция сабактары  

Психокоррекция   сабактарынын максаты окуучулардын 

инсандык касиет -сапаттарынын  өнүгүүсүндөгү  көйгөйлөрдү 

азайтууга ,   инсан  аралык мамилелерди нукка келтирүү жана 
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өнүктүрүүгө  багытталган  окуучулар менен арым -катнаш 

түзүүнүн ар кыл түрүн колдонуу болуп саналат.  

Психокоррекция   ишинин негизги багыттары:  

  жогорку психикалык функциялар ды максаттуу 

калыптандыруу жана өнүктүрүү,  таанып -билүү 

ишмердүүлүгүн диагностикалоо жана өнүктүрүү   

(билим алууга түрткү түзүү,  сезим -кабылдоо, 

мнемоникалык жана ой -жүгүртүү ишин жандантуу,  

убакыт-мейкиндик түшүнүктөрүн өнүктүрүү);   

  эмоционалдык -эрк чөйрөсүн  диагностикалоо жана 

өнүктүрүү,   анын кемчиликтерин коррекциялоо 

(психоэмоционалдык абалды   шайкеш кылуу,      өз   

"мен" абалына оң мамиле түзүү,   өз  алдынча ишеним, 

өзүн -өзү өнүктүрүү,   өзүн башкаруу көндүмдөрүн 

калыптандыруу,  ийгиликтүү иш жагдайды т үзүү ) ;  

  коммуникативдик  жана байланыш чөйрөсүн  

диагностикалоо  жана өнүктүрүү,  с  социалдык 

интеграция  (эмпатия,  сезимтал,  боорукер болуу 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү);  

  айлана -чөйрө  менен   үзүрлүү карым -катнаш түрлөрүн 

түзүү (үй -бүлө, класс) ,  жамаатта окуучунун коомдук 

абалын көтөрүү,  коомдогу жүрүм -турум көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана өнүктүрүү (топтун жүрүш -туруш 

эрежелерин жана ченемдерин,  коомдук ролун маанилүү 

кырдаалдарда шайкеш түшүнүү);   

  ишмердүүлүктү  жана жүрүм -турумду ыктыярду жөнгө 

салуу көндүмдөрүн  калыптандыруу (ишмердүүлүктү  

жана жүрүм -турумду ыктыярду жөнгө салууну 
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өнүктүрүү ,  пландаштыруу жана контролдоо 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу) .  

 

«Ритмика» коррекциялык курсу.   

Ритмика сабактарынын  максаты психикалык  өнүгүүсү артта 

калган балдардын музыканы кабыл алуу  учурунда кыймыл  

ыргагын өнүктүрүү болуп саналат.  

Ритмика сабактарындагы коррекциялык иш музыка,  кыймыл 

жана оозеки кептин:  музыка жана сүйлөө,  кыймыл жана сүйлөө, 

музыка,  кыймыл  жана кептин туруктуу өз  ара аракеттенүүсүнүн   

негизинде  түзүлөт.   Сабактарда  кыймыл,  мейкиндик,  багыт,  

эмоционалдык эрк чөйрөсүнүн  кемчиликтерин түзөтүү иштери  

жүргүзүлөт.  Аталган сабактар    жалпы жана кептик моториканы 

өнүктүрүүгө,  мейкиндикте багыт алууга,  ден соолугун чыӊдоого,  

сергек жашоо көндүмдөрү н өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.  

Ритмика боюнча иштин негизги багыттары:  

  музыканы кабылдоо (окутуучунун аспап ойноосунда 

жана аудиожазуунун коштоосу менен):  музыканын 

коштоосунун аягын жана башталганын угуу аркылуу 

аныктоо;  катуу,  тынч,  акырын, тез ,  жай,  орто чо темптеги 

музыканы угуп айырмалоо жана таануу;  Үчилтик,эки,  төрт 

үлүштүү музыка метрин,  тегиз жана үзүк музыканы угуу 

аркылуу айырмалоо жана  таануу,    (полька,  марш, вальс);  

  мейкиндикте багыт алууга үйрөтүүчү  көнүгүүлөр:  

жөнөкөй тизилүүлөр жана кайра  тизилүүлөр (чынжырчада 

мамынын ичинде бир -эки саптан бир,  жана бири -бирине 

каршы эки катар,  тегеректин ичинде кысылуу жана санын 
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көбөйтүүгө,  класста эркин жайгашуу,  жуп -жубу менен ар 

кандай абалды кабыл алуу жана  ж.б .) ;  сызыкта жүрүү 

(алдыга,  артка) тегер екте,  ар  кандай кадамдардын түрлөрү 

менен белгиленген багытта;  бурулуулар;  ритмикалык 

гимнастика:  жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр, кыймылдар, 

булчуңдарды шалдыратуу,  кординацияны өнүктүрүүчү 

көнүгүүлөр;  балдардын музыкалык аспаптары менен 

көнүгүүлөр:  элементардык музыкалык аспаптар менен ойноо 

(шылдырактар,   барабан,  металлофон,   бубен,  ксилофон,  

румба,  маракас,  үч бурчтук,  жез табак,  ж.б .) ;  

  музыка коштоосундагы оюндар:  кызыктыруучу,  

атаандаштык элементтери менен музыкалык оюндар жана   

музыка оюн кырдаалдары  (ким  көбүрөөк,  жакшыраак, 

астыраак ж.б .)    мейкиндикте багыт алууга оюндар;  бий 

көнүгүүлөрү:  бий жана бий   элементтерин музыканын 

коштоосунда аткаруу,  жөнөкөй элдик жана заманбап бий 

композицияларын аткаруу;  

  музыка менен ыр  окуу:  окутуучунун жетекчилиг и 

менен музыканын коштоосунда көркөм окуу,  обондордун   

ритмикалык үлгүсүн,   кыраатын,  темпин,  динамикалык 

боёкторун,   анын басыгынын мүнөзүн келтирүү,(ийкемдүү, 

үзүк),  тиешелүү аткаруу стилинде (Жеңил,  катуураак,  жана 

башка)  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү   аймактын мазмунун Уюм өз 

алдынча ПМПКнын сунуштарынын негизинде,  психикалык  

өнүгүүсү артта калган балдарды   жекече өнүктүрүүчү пландын 

негизинде  толукталышы мүмкүн.  
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Жеке жана топтук сабактары үчүн  түзөтүүчү -өнүктүрүүчү   

курсту тандоо, өнүгүү курстарда,  а лардын салыштырмалуу 

салмагынын тандоо,  мазмун -эси жагынан артта калган 

окуучулардын психикалык өзгөчөлүктөрүн жана атайын билим 

алуу муктаждыктары боюнча уюму тарабынан өз алдынча 

аныкталат.  

5.5 .2 .   Коррекциялык иштин программасы    

Түзөтүү (коррекциялык) иштин  программасынын максаты  

КОБ окуучулардын  өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске 

алып,  жеке жана дифференциалдык мамилени ишке ашыруунун 

негизинде   БББ ЖББЫБПты (вариант 5 .1)   өздөштүрүүнү   татаал 

психологиялык,  медициналык ж ана педагогикалык коштоо  болуп 

саналат.  

Коррекциялык  иштин   программасынын максаты   кеби оор 

бузулган  окуучулардын БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  

күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык,  предметтик, предметтер 

аралык) жетишүүнү камсыз кылышы керек.  

Коррекциялык  иштин программасы БББ ЖББЫБПты 

өздөштүрүүнүн атайын колдоону  (коштоону )  ишке ашырууга 

багытталган.  

Башталгыч билим берүү баскычында  коррекциялык иштин 

программасы,   билим берүү уюму тарабынан Мамлекеттик   

билим берүү стандартына ылайык жана болжолдуу  Программаны 

эске алуу менен бекитилет.  

 Коррекциялык -  өнүктүрүүчү иш -  окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык 

байкоону;  комплекстүү  психологиялык -педагогикалык коштоонун  
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жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  ишке ашыруу а р бир   укпай 

калган жана начар уккан окуучунун   өзгөчөлүктөрүн жана 

өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, 

анын ичинде  кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү)  өздөштүрүү 

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;   о .э.  негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү,  жеке 

өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү,   балдар жана кишилер менен  инсан  

аралык  мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;   атайын (коррекциялык) 

сабактарды (жеке жана топтук)  өткөрүү,  анын ичинде оозеки 

кепти жана кабыл алууну  өнүктүрүүгө  багытт алган сабактарды 

өткөрүү;  билим берүү жараянынын бардык катышуучуларын   

билим берүү жана сабактан тышкаркы иш -чараларды, 

окуучулардын башталгыч билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын 

өздөштүрүүдөгү  жетишкендиктерин  эске алуу менен уюштуруу 

жана өткөрүү боюнча,    билим берүү уюмунда  кеп өнүгүүсү 

бузулган жана   кеп өнүгүүсү нормалдуу балдар менен  алардын 

ата-энелери,  башкаруу жана педагогикалык кызматкерлер  үчүн 

психологиялык жактан бейпил айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө 

коррекциялык иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана  негизги 

багыттарын белгилеп коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

 Түзөтүү (коррекциялык) иштин  программасынын максаты  

КОБ окуучулардын  өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске 

алып,  жеке жана дифференциалдык мамилени ишке ашыруунун 

негизинде   БББ ЖББЫБПты (вариант 5 .1)   өздөштүрүүнү   татаал 

психологиялык,  медициналык жана педагогикалык коштоо  болуп 

саналат.  

 Программанын милдеттери :  
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•  КОБ балдарды өз убагында аныктоо;  

•  КОБ балдардын атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

•  өсүүдөгү бузулуулардын түзүлүшү жана  анын оордук 

даражасы ,жеке өзгөчөлүктөрүнө ылайык окуучулардын  ушул 

категориясы үчүн билим берүү иш -чараларды уюштуруунун 

өзгөчөлүктөрүн аныктоо;   

•  окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүгө,   алардын 

мектепке интеграция  болушуна шарт түзүү;  

•  алардын акыл -эс жана өзгөчөлүктөрүн,  жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен,  окуучулардын бул 

категорияга жекече багытталган психологиялык,  медициналык 

жана билим берүү жардамы ишке ашыруу (же)  жеке өнүктүрүү,   

•  жеке багытталган түзөтүү -логопедиялык иш системасын 

уюштуруу;    

•  жекече окуу планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  

(зарыл болгон учурда);  

•  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 

коомдук көнүү боюнча чаралардын тутумун жүзөгө ашыруу;  

•  медициналык, коомдук,  укуктук жана башка маселелер 

боюнча   бул категориядагы балдардын ата -энелерине насаат жана 

усулдук жардам  (мыйзамдуу өкүлдөрү)  менен камсыз кылуу.  

 

Түзөтүү  ишинин программасынын мазмуну төмөнкү 

принциптерди  белгилейт:  

•  окуучунун кызыкчылыктары н сактоо принциби  -  адис 

окуучунун  кызыкчылыгы үчүн максималдуу пайда алып  келүү 

менен анын көйгөйлөрүн чечүүсү керек;    
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•  системалуулук принциби -  билим берүү ишин бардык 

катышуучуларынын жүрүшүндө окуучулардын катышуусу 

көйгөйлөрүн чечүү үчүн экспертти к иш диагностика,  жөнгө салуу 

жана өнүктүрүү,  ошондой эле,  кызматташуу жана өнүктүрүү 

боюнча,  башкача айтканда,  биримдик,  өнүгүү жана мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулардын өзгөчөлүктөрүн талдоо үчүн системалуу 

мамилени камсыз кылат.  

•  үзгүлтүксүздүк принциби  -  окуучуларга  жана анын ата -

энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрү) логопеддин жардамын 

үзгүлтүксүздүк жолу аркылуу маселени толугу менен чечүүнү  

камсыз кылат.   

•  өзгөрмөлүүлүк  принциби -      ар кандай бузулуулары  бар  

окуучулар үчүн   билим алууда ар  кандай   шарттарды  түзүүнү 

камтыйт.  

•  жардам берүү үчүн сунуштук мүнөз  принциби -  ата-эненин 

(мыйзамдуу өкүлдөрү)  кепилденген юридикалык укуктарынын 

сакталышын камсыз кылат,  ата -энеси менен милдеттүү түрдө 

макулдашуу,  анын ичинде (мыйзамдуу көзөмөлчүлөрүнүн) ,  бил им 

берүү иш -чаралары менен алектенет,  балдарга билим берүү,  

уюмдардын түрүн тандоону,  балдардын укуктарын жана 

мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга  билим берүү багыты 

боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү  чектелүү балдарды 

(котормо) атайын (түзөтүү)  билим берүү иш -чараларын (класстар,  

топтор)  менен алектенген уюмдарды сунуштоодо.  

Мүмкүнчүлүгү чектелген   ушул категориядагы ар бир 

окуучу үчүн түзөтүүчү иштердин программасы мазмуну 

ПМПКлардын,  Жекече окуу планынын сунуштарына ылайык 

аныкталат.  
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 Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруунун этаптары:  

1.  маалыматты (маалыматтык -аналитикалык иш -чаралар) 

топтоо жана талдоо боюнча этап.  Жыйынтык: балдардын өнүгүү 

өзгөчөлүктөрүн баалоо,  конкреттүүлүк жана атайын билим берүү 

муктаждыктарын аныктоо;  билим берүү чөйрөсүнүн баалоо 

уюштуруу-усулдук программалар,  материалдык -техникалык жана 

адам ресурстук базанын сакталышын камсыз кылууга милдеттүү.  

2.  пландаштыруу,  уюштуруу,  макулдашуу (уюштуруу жана 

аткаруу иши).  Жыйынтык:  түзөтүү жана өнүгүп багыттагы билим 

берүү иш -чараларын уюштуруу,  ошондой эле  атайын түзүлгөн   

окутуу-чөйрө,  билим берүү,  өнүктүрүү жана балдардын ушул 

категориясы коомго  кошуу   үчүн атайын колдоо жараяны.  

3.  коррекциялык -өнүктүрүүчү    билим берүү   чө йрөсүн 

диагностикалоо этабы (көзөмөл жана диагностикалык иш). 

жыйынтыгы:  баланын түзөтүүчү өнүгүү жана билим берүү 

программаларынын белгилүү бир билим берүү муктаждыктарына 

түзүлгөн жана тандалган шарттарга ылайык   билдирүүдө.  

4.  этап жөнгө салуу жана өзг өртүүлөр  (ченемдик -укуктук 

жана жөнгө салуу иши).  Жыйынтык:  билим берүү жараянына 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулар бул категориядагы балдарды  колдоо,  билим 

берүү шарттарын жана түрлөрү менен ыкмалары, ошондой эле  иш 

жолдорун өзгөртүү.  

 Коррекциялык иштин программасы өз ара байланышкан 

багыттарды камтыйт,  алар программанын мазмунун чагылдырат:  

  Диагностикалык иш     

  Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш  

  Кеӊеш иши  

  Маалыматтык -агартуучу иш  
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  Диагностикалык иш   окуучулардын  жекече өзгөчө билим 

алуу муктаждыктарын,   өнүгүү динамикасын,  негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн,  социалдык 

өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо 

максатында комплекстүү изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт.  талдоо 

жүргүзүү  боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү иштин  ийгилигинин 

анализи  жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын муктаждыгына, 

алардын ата -энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке 

ашырылат.   

Диагностикалык  иш  ар  бир окуучуну  ар  түрдүү адистер 

тарабынан (мугалим,  мугалим-дефектолог,  психолог,  социалдык 

педагог,  медициналык кызматкер)  комплекстүү изилдөөнүн 

негизинде ишке ашырылат.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш оозеки кептин 

бузулууларын коррекциялоону жана  билим алуунун базалык 

мазмунун өздөштүрүүгө  өз  убагында   логопедиялык жардам 

(колдоо)  көрсөтүүнү, программанын бардык предметтик 

аймактарын толук өздөштүрүүсүнө  тоскоол болгон  окуу жана  

жазуу бузулууларын  алдын алууну,  коррекциялоону камсыз 

кылат,    бул категориядагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулардын жалпы окуу иш -аракеттеринин (жеке, 

жөнгө салуу,  таанып -билүүчүлүк,  коммуникативдик) 

калыптануусуна  жол түзөт.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  окуучуларды оптималдуу өнүктүрүүгө багытталган  жана 

өзгөчө  билим берүү муктаждыктарына ылайык 

коррекциялык программаларды/усулдарды, ыкмаларды   

тандоо;  
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  логопед жана  адистер тарабынан кебин өнүктүрүү жана 

окутуу кыйынчылыктарын   жоюу үчүн зарыл болгон 

жеке жана топтук логопедиялык    (коррекциялык -

өнүктүрүүчү) сабактарды уюштуруу (адистердин 

коррекциялык -  өнүктүрүүчү    сабактарынын 

жүгүртмөсүнө  ылайык);  

  окутуу жана өнүктүрүү боюнча жалпы билим берүү иш -

аракеттерин калыптандырууга  жана өнүгүүсүндөгү 

бузулууларды  коррекциялоого  багытталган,  билим 

берүү динамикасындагы таанып бил үү  ишине системалык 

таасир этүү;  

  жогорку психикалык функцияларын  коррекциялоо жана 

өнүктүрүү ;  

  окуучулардын эмоционалдык -эрк   жана инсандык 

чөйрөсүн өнүктүрүү  жана анын жүрүм -турумун 

психокоррекциялоо;  

      

 Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:   билим берүүнүн   бар дык 

катышуучуларынын анын ичинде,  баланын ата -энесине тарбиялоо 

окутуу,  өнүктүрүү суроолору менен иштөөнүн жалпы негизги 

багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген сунуштамаларды 

иштеп чыгуу;   окуучулар менен иш алып баруу боюнча жекече 

багытталган ыкмалардын жана  методдорду тандоо боюнча  

психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо 

мугалимдерине адистердин кеӊеш  берүүсүн;    түзөтүү -окутуу 

жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын тандап алуу  

суроолору боюнча  үй -бүлөгө кеӊеш берүү;  

  Маалыматтык -агартуучу иш  окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө,  мугалимдердин жана 
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курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш -чараларын ишке ашырууну  камтыйт. 

Маалыматтык -агартуучу иш өзүнө камтыйт:   мугалимдер жана 

ата-энелер үчүн окуучулардын ар кандай категорияларынын 

өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү боюнча 

тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  маалыматтык 

такталарды, басылма жана башка  материалдарды 

көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;  ата -

энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;   

Психологиялык -педагогикалык камсыздоо билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй -бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө 

багытталган.  Психологиялык -педагогикалык иш баланын 

классташтары, ата -энелер,  мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле  

калыптандырууга көмөктү камтыйт;  класста/мектепте ички 

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын 

алуу боюнча иш алып барат;  класста сезимдик жайлуу шарттарды 

камсыз кылуу;  жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз 

карашты алдын алуу ү чүн балага жеткиликтүү  иштерде  ийгилик 

учурун камсыз кылуу.  

 Программаны  ишке ашыруу   механизми.  

 Инклюзивдик билим берүүдө  түзөтүүчү  иш программасын 

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин 

ортосунда өз  ара аракеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн 

негиз болгон комплекстүү  дисциплина аралык ыкма жатат.  
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Мындай мамиле уюштуруучулук -мазмундуу мүнөздөмөлөрү  

түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске алууну талап кылат:  татаал 

(бардык адистер тарабынан  изилдөөнү:  дарыгерлер,  психологдор, 

мугалимдер)  окуучуну изилдөө;  ар  тараптуу жана комплекстүү 

(таанып билүү ишин изилдөө, эмоционалдык эрк сферасын, 

окуучулардын  жүрүм -турумун) изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин     программасын ишке ашыруу үчүн 

адистер өз  ара аракеттеринин механизмин натыйжалуулугу 

негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша 

болот.  Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн 

жооптуу билим берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар  

түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк эмес)  жана 

органдарга билдирет;  майыптар жана ата -энелер бирикмелери, 

ата-энелер коомчулугун,  коомдук уюмдарды.  

 

5.6 .1 .   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   

окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын 

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз 

кылат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окуучулардын ЖББ 

БЫББПты өздөштүрүүсүндө  күтүлгөн натыйжаларга жетишүүгө 

багытталган сабактан тышкары  иш -чаралардын алкагында   

билим берүүнүн башка түрлөрүн жүзөгө ашырууну түшүнүшөт.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан башка тарбиялоо 

жана коомго кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү ишмердүүлүктүн 

түрлөрүн   бириктирет  
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   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 

жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча  шарттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен 

иш-чараларды уюштуруу жана ө ткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.   Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш -чаралардын түрлөрү  психикалык өнүгүүсү  

кечеӊдеген окуучулардын жана алардын кадимки   өнүгүп келе 

жаткан курбуларынын   жөндөмдүүлүктөрүн жана 

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.   

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  негизги максаты 

окуучуларга коомдо жашоо үчүн зарыл болгон коомдук 

тажрыйбага   жетүү жана коомдо кабыл алынган баалуулуктарды 

пайда болушу үчүн шарттарды түзүү болуп саналат,  психикалы к 

өнүгүүсү  кечеӊдеген ар  бир окуучуну толук өнүктүрүү жана 

коомго кошуу үчүн шарттарды түзүү,  алардын бош убактысында 

коомдук жана интеллектуалдык кызыкчылыктарын өнүктүрүү 

үчүн тарбиялоо шарттарын түзүү.  

Негизги милдеттер:   

-  окуучулардын алардын жаш кураг ына жана жекече 

өзгөчөлүктөрүнө негизделген психофизикалык,  интеллектуалдык 

жана инсандык өнүгүүнүн бардык компоненттеринин 

коррекциялоо;  
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-  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү,  көз карандысыздык жана өз  

алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  

-  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алу у менен,  ишмердүүлүктүн   

ар кандай түрлөрүндө   окуучулардын кызыкчылыктарын 

өнүктүрүү;  

-  адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин,  пайдубалын 

айланага жана өзүнө туура баа берүү,  эстетикалык 

муктаждыктарын,  баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;   

-  эмгекти сүйүүнү,  кыйынчылыктарды жеӊе билүнү,   

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту,  максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  

-  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн,  коомдук иш 

тажрыйбасын кеӊейтүү,   

-  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамиле син калыптандыруу;  

-  адамдар менен коомдук байланыш түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,   окучуунун үй -бүлө,  билим берүү 

уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  

-  мугалимдер,  улуу балдар,  курбу,  ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;   

-  башка адамдарга ишенимин  бекемдөө;  

-  Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү,  башка 

адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү.   

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат:  спор ттук -ден соолукту чыӊдоочу,  

адептик,  коомдук,  жалпы маданий.  Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу  формалары:  жеке 
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жана топтук сабактар,   экскурсиялар,  клубдар,  секциялар,   

таймаштар,  конкурстар,  коомдук пайдалуу иш ж.б.  

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке) ,  ата -энелердин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн)  каалоолорун,  уюмдун  реалдуу шарттарын эсепке 

алуу менен   сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык 

багыттарын тандап,  уюштуруу формаларын  аныкт ап алууга 

укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүү  процессин колдогон   милдеттүү бөлүгү болуп 

түзөтүү -  өнүктүрүүчү  аймак болуп саналат.   Түзөтүү -  

өнүктүрүүчү   аймактын мазмуну коррекциялык -  өнүктүрүүчү 

сабактар жана ритмика менен  берилген  

 Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы 

билим берүү  стандартынын талаптарына ылайык   сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүккө  берилүүчү   (түзөтүү -  өнүктүрүү 

аймагына берилген саатты  эске алуу менен),  5   окуу жылдын 

ичинде,    1680 сааттан кем эмес убакытты түзүшү  зарыл.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс  алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,   мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 

маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасынд агы  иш-
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чараларды улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс 

алуусун уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, 

тематикалык лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү 

уюмдарынын жана кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы 

мектептеринин   мүмкүнчүлү ктөрү колдонулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасын райондун 

этникалык,  социалдык –экономикалык жана башка 

өзгөчөлүктөрүн, үй -  бүлөөнүн жана билим берүү процессинин 

башка субъектилеринин каалоолорун эске алуу менен системалуу -  

ишмердүүлүк  жана ма даний -  тарыхый мамиленин негизинде  

Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана бекитилет.  

5.7 .2 .КОБ балдар   үчүн башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программаны 

ишке ашыруунун шарттарынын системасы  

5.7 .2 .1.  Кадрдык  шарттарга талаптар.  

 

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда психикалык   

өнүгүүсү  артта калган   окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке 

ашырган педагогикалык кызматкерлердин  ар  бир кызмат орду 

боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат орундарынын  

квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.   

Педагогикалык кызматкерлери:  башталгыч класстардын 

мугалими,  музыка мугалими,  көркөм өнөр мугалими,    дене 

тарбияны окутуучу мугалим,  педагог -психолог,  коомдук педагог,  

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед -  тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   



1984 
 

(профиль,  сапаттары )  даярдыгы менен бирге белгиленген 

үлгүдөгү   олигофренопедагогика жаатында  адистиктерин 

жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

Мугалим-логопед   «Педагогика»  багытындагы «Түзөтүү 

педагогикасы»  профили боюнча жогорку кесиптик билими же 

"Атайын билим берүү"  багыты боюнча «мугалим -логопед» 

адистигине (бакалавр же магистр даражасы, же адистиги боюнча) 

ээ  болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үч үн    ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча 

кайра даярдоодон өтүшү керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бир ге    логопедия 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.   

  Педагогикалык кызматкерлер:  башталгыч класстардын 

мугалими,  музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,   дене 

тарбияны окутуучу мугалим,  педагог -психолог,  коомдук педагог ,  

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед -  тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль,  сапаттары )  даярдыгы менен бирге белгиленген 

үлгүдөгү  инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин 

жогорулатуу боюнча  документи болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 
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билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

5.7 .2 .2.  КОБ окуучулар  үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун материалдык -техникалык  

шарттарына талаптар  

 Каржылык  камсыздоо   КОБ окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПтын ар бир вариантына  аныкталган материалдык -

техникалык жана кадрдык шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык 

келүүгө тийиш.  

  КОБ окуучу   ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча 

чектөө жок,  курдаштарынын чөйрөсүндө ошол  эле мөөнөттө 

инклюзивдик билим алат деп божомолдоого болот.   Булбалдар 

үчүн атайын билим берүү муктаждыктары на ылайыкташтырылган 

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  

жалпы билим берүүчү программа  каралышы керек,  ал   

программаны ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

кызматтарды камсыз кылуу үчүн,  АСБүчүн БЖББ БЫЖББПты    

ишке ашыруунун жүрүшүндө   программанын структурасына  

коррекциялык  иштин программасын   милдеттүү түрдө киргизүү  

адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;   

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржыл ык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн адамдык,  

материалдык -техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 
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ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин,  жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар   

үчүн БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруунун жүрүшүндө   

бузулуулары жок ар  бир   окуучуну    каржылоого караганда 

жогору болушу мүмкүн.   

Билим берүү  уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык -техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине 

жана ченемдерине,  санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.     

КОБ балдар үчүн БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн 

материалдык -техникалык шарттар  бул категориядагы  

окуучулардын атайын билим берүү  муктаждыктарына   жооп 

берүүсү зарыл, бул  окуу жарая нын уюштурууга;  мейкиндикти 

уюштурууга;  окутуу үчүн  режимди уюштурууга;  окуучунун 

жумуш ордун  уюштурууга;    окуу китептерине,  окуу 

куралдарына, окуу материалдары жана көрсөтмө куралдарга  

атайын    мүнөздүү талаптарды коюуну шарттайт.   

5.7 .2 .3.  Программалык -усулдук колдоо шарттары  

 Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруунун 

жүрүшүндө колдонулат:  

  жалпы башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү 

программаларын ылайыкташтырылган болжолдуу 

программалар,  
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  түзөтүү -билим берүү программалары, диагностикалык 

жана түзөтүүчү -  өнүктүрүүчү   материал,  мугалим, 

педагог -психолог,  социалдык педагог,  мугалим -логопед  

кесиптик ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон 

билим берүү,  

  оор психикалык жана (же)  физикалык   өнүгүүсүнүн 

бузулуулары бар    балдарды окутуу учурунда жек ече -  

окуу план боюнча ылайыкташтырылган билим берүү 

программалары  колдонулат.  

 

Программаны  ишке ашыруу   механизми.  

 Инклюзивдик билим берүүдө  түзөтүүчү  иш программасын 

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин 

ортосунда өз  ара аракеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн 

негиз болгон комплекстүү  дисциплина аралык ыкма жатат.  

Мындай мамиле уюштуруучулук -мазмундуу мүнөздөмөлөрү  

түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске алууну талап кылат:  татаал 

(бардык адистер тарабынан  изилдөөнү:  дарыгерле р,  психологдор, 

мугалимдер)  окуучуну изилдөө;  ар  тараптуу жана комплекстүү 

(таанып билүү ишин изилдөө, эмоционалдык эрк сферасын, 

окуучулардын  жүрүм -турумун) изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин     программасын ишке ашыруу үчүн 

адистер өз  ара аракеттеринин механизм ин натыйжалуулугу 

негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша 

болот.  Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн 

жооптуу билим берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар  

түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк эмес)  жана 
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органдарга билдирет;  майыптар жана ата -энелер бирикмелери, 

ата-энелер коомчулугун,  коомдук уюмдарды.  
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 Таяныч-кыймыл аппараты бузулган  окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы  боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасы - бул  

билим берүү стандарты менен аныкталган окуу -усулдук документ   

жана билим берүү  мазмунун аныктаган, окуучулардын  жекече, 

жаш курак жана типологиялык  өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим 

берүү  муктаждыктарын эске алуу менен, бузулууларын  

коррекциялоону жана   социалдык адаптацияны  камсыз кылуучу  

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

   Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары - БЖБ 

БЫББП)    ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын 

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарына ылайык түзүлгөн жана        инклюзия идеялары  

боюнча иштеген   билим берүү  уюму тарабынан    Таяныч-

кыймыл аппараты бузулган  окуучулар үчүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын негизинде, билим берүү уюму  

(мындан ары ББУ)  тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана  

бекитилет.  

 Таяныч-кыймыл аппараты бузулган  окуучулар үчүн  БББ 

ЖЫББП  билим берүүнүн мазмунун, күтүлүүчү  натыйжаларды, 

жана ишке ашыруу  шарттарын Кыргызстанд ын жалпы билим берүү 

системасы үчүн   аныктайт.   

 Таяныч-кыймыл аппараты бузулган  окуучулар үчүн  ЖББ 

БББЫБПты иштеп чыгуунун  негиздерине  окуучуларга 

дифференцияланган мамиле  жана ишмердүүлүк мамилелер 

принциптери     салынды.   
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Дифференцияланган мамиле  бул окуучулардын билим 

берүүнүн мазмунун өздөштүрүүдө  бир өңчөй эмес  

мүмкүнчүлүктөрү менен  чагылдырылган, атайын билим берүү 

муктаждыктарын эске алуу керектигин карайт. Бул окуучулардын  

жекече жана типологиялык  өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен   

билим берүү программасынын, анын ичинде жеке окуу планынын 

негизинде ар түрдүү варианттарын    түзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз 

кылат.  

Билим берүү программаларын түзүү үчүн  дифференциалдык 

мамилени колдонуу   окутуунун мазмунун ар түрдүүлүгүн камсыз 

кылып,  Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган (мындан ары -ТКАБ)  

окуучуларга  жекече өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга 

мүмкүнчүлүк берет.    

Ишмердүүлүк  мамилеси  балдарды  өнүктүрүүнүн жалпы 

мыйзам ченемдүүлүктөрүн, өнүгүүсү бузулган жана нормалдуу 

болгон балдардын өнүгүү  мыйзамдарын  эске алуу менен билим 

берүү структурасын ачкан, психологиялык илимдин теориялык 

жоболоруна  негизделген.  

Билим  берүүдөгү ишмердүүлүк  мамилеси  кенже мектеп 

жашындагы ТКАБ окуучуларды   жеке өнүктүрүү   аларга 

жеткиликтүү иш-аракеттерин уюштуруу мүнөзү (предметтик -

практикалык жана окуу) менен аныкталат деген ойго негизделген.  

Билим  берүүдө ишмердүүлүк мамилени   жүзөгө ашыруунун 

негизги каражаты болуп, окутууну  окуучулардын таанып билүү 

жана предметтик -практикалык иш-чараларын уюштуруу прооцесси 

катары билим берүүнүн мазмунун  өздөштүрүүнү камсыз кылуу 

болуп эсептелет.  
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 ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН ТАЯНЫЧ - КЫЙМЫЛ АППАРАТЫ БУЗУЛГАН  

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ 

ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН   БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ    (ВАРИАНТ 6. 1.)  

2.1. Максаттуу бөлүм  

2.1.1. Түшүндүрмө кат  

Вариант 6.1. таяныч - кыймыл   аппараты бузулган өнүгүү  

деңгээли  мектепке келген учурда жаш курак нормасына туура 

келген жана ден соолук   мүмкүнчүлүктөрү  чектелбеген 

курдаштары менен баарлашуунун оң тажрыйбасына ээ  окуучуларга 

багытталган.  

ТКАБ окуучу    окутууну  аяктаган учурга карата ден - 

соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон 

окуучулардын жетишкендиктерине тийиштүү, алардын чөйрөсүндө 

ошол эле мөөнөттө    алат деп болжолдойт.  

Бул бала  толугу менен жалпы билим берүү агымына кошулат 

(инклюзия) жана  окууну аяктаганда  ден соолугу чың 

курдаштарындай эле билими тууралуу  документ алат.  

Бул окуучуларды аттестациялоонун атайын шарттары ТКАБ 

окуучунун өзгөчөлүктөрүнө    таянуу менен Билим берүү   

стандартынын  биринчи вариантында аныкталат . 

Зарыл болсо, ТКАБ окуучунун   чөйрөсү   жана    жумуш орду  

ден соолук чектөөлөрүнүн  өзгөчөлүктөрүнө ылайык уюштурулушу 

керек.  

 Билим алуу  керектөөлөрүн   ишке ашыруу үчүн шарттарды  

түзүү-системалуу атайын көмөк көрсөтүү милдеттүү болуп саналат.  
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Негизги  билим берүү программасы (талаптар учурдагы МББС 

коюлган), албетте, негизги билим берүү программаны 

өздөштүрүүсүнө  көмөк   көрсөтүүгө    жана жашоо    

компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган, түзөтүүчү иштин  

программасы менен  колдоого алынат.  

Ошентип, коррекциялык иштин программасы  негизги билим 

берүү программасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Билим  

берүүнүн ар бир баскычындагы түзөтүү ишинин түзүлүшү, 

шарттары жана жыйынтыгы боюнча талаптар, бул вариантта 

көрсөтүлгөн    балдардын ар бир категориясы боюнча  билим берүү 

стандартында аныкталган.  

Инклюзивдик мектепте окуган Кыймыл -таяныч аппараты 

окуучулар үчүн  жалпы билим берүү программасы боюнча 

башталгыч жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын ишке ашыруу максаты  —   Кыймыл -таяныч 

аппараты окуучулардын жыйынтык жетишкендиктери боюнча  

мамлекеттик билим берүү стандартында аныкталган (мындан ары - 

БЖБ МББС) талаптарга ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте 

окуган  бул категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү 

керектөөлөрүн эске алуу менен,  сапаттуу билим алуусун    

камсыздоо  аркылуу мамлекеттик билим берүү стандартынын 

талаптарын аткаруу.      

Кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн жалпы башталгыч 

билим ылайыкталган негизги билим берүү программаларын түзүү 

принциптери жана  мамилелери "Жалпы жоболор" бөлүгүндө  

көрсөтүлгөн.  
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 Таяныч-кыймыл аппараты бузулган     окуучуларга 

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмө  

 Таяныч-кыймыл системасынын бузулуулары бар балдардын 

категориясы - курамы боюнча бир өңчөй эмес  мектеп 

окуучуларынын  тобу.  Таяныч  системасы жабыркаган 

окуучулардын тобу өнүгүүсүндөгү башталгыч жана орто 

бузулуулардын  олуттуу жайылышы менен балдарын би риктирген 

топ. Мындай оорулар менен ооруган балдардын өнүгүү 

бузулуулары катаалдыгы боюнча олуттуу  ар түрдүүлүгү жана 

көрүнүштөрүнүн ажырымдыгы менен айырмаланат. Зыяндуу  

таасирлердин  себебине жана мөөнөтүнө жараша  таяныч-кыймыл 

аппаратынын   патологиясынын  ар кандай түрлөрү  белгиленет 

(Оорулардын Эл аралык классификациясынын 10 -кайра каралышы).  

 Таяныч-кыймыл аппаратынын бузулууларынын       ар 

кандай түрлөрүнүн пайда болушунун ар кандай себептер жана 

механизмдерин ролу боюнча түшүндүрмөлөр, ушул кат егориядагы 

балдар үчүн медициналык жана коомдук жардамды уюштуруу 

боюнча көбүрөөк керек болушу керек. Ал эми, психологиялык -

педагогикалык колдоону уюштуруунун максаты, аны өнүктүрүүнүн    

курч көйгөйлөрүн туура таануу,   баланын билим берүү процессин 

туура  өздөштүрүүсүнө  даректүү жардамды өз убагында камсыз 

кылуу жана анын натыйжалуулугуна динамикалуу баа берүү болуп 

эсептелет. Психологиялык -педагогикалык колдоону уюштурууда, 

педагогикалык багыттагы мүнөзгө ээ болгон  типологияга 

таянышыбыз керек. Бул стандартта таяныч системасынын 

бузулуулары бар балдардын таанып -билүү жана коомдук 

жөндөмдүүлүгүн калыптанышын баалоого   негизделген 

типологиясын сунуш кылат:  
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6.1. варианты менен окуган  окуучулардын  тобу   ар кандай 

этиологиядагы жана патогенездеги таяныч -кыймыл аппаратынын 

бузулуулары бар балдар,    өз алдынча же ортопедиялык 

каражаттарды колдонуу менен, психикалык  өнүгүүсү нормалдуу 

жана түшүнүктүү кепке ээ болгон балдар. Бул балдардын жетиштүү 

интеллектуалдык өнүгүүсү  көп учурда  өзүн -өзү ишеничтин 

жоктугу,   чектелүү өз алдынчалык, башкаларга жогорулатылган  

ишеним  менен коштолот. Инсандык жетишпестиги күнүмдүк 

жашоонун жана практикалык маселелери начар багыты,  

ишенчээктиги менен   көрүнөт.  

Таяныч-кыймыл аппаратынын бузулуулары бар   

окуучулардын билим алуусунун   атайын муктаждыктары.  

 Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган окуучулардын атайын 

билим алуу  муктаждыктарынын структурасы, бир жагынан, 

кыймыл сферасынын бузулуулуар менен шартталса экинчи жагынан 

психикалык өнүгүүсүнүн  өзгөчөлүктөрү  менен шартт алып, окуу 

процессинин өзгөчө   курулушун аныктап, билим берүүнүн 

түзүмүндө жана мазмунунда чагылдырылат. Ошону менен бирге, 

ТКАБ окуучуларга  мүнөздүү атайын билим алуу муктаждыктарын,    

бөлүп карасак болот:   

   Билим берүү  аймактарынын мазмуну, ошондой эле жекече иш 

процессин  жүзөгө ашыруу аркылуу коррекциялык -

өнүктүрүүчү процесстин үзгүлтүксүздүгүнүн милдеттүүлүгү;  

  Окутуунун мазмунуна кадимки өнүккөн  окуучуларга 

багытталган Программада көрсөтүлбөгөн, атайын  бөлүмдөрдү 

киргизүү  талап кылынат;  
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  балдардын борбордук нерв системасынын (БНС) 

функционалдык абалын жана психикалык процесстердин 

нейродинамикасын (тез алсыроо, иштөө жөндөмдүүлүгүнүн  

төмөндүгү, жалпы тонустун ылдыйлыгы ж. б.)  эске алуу 

менен өзгөчө мейкиндикти жана убакытты уюштуруу билим 

берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;  

  окутуунун «айлантуу жолун» камсыз кылуучу атайын 

методдорун, ыкмаларын жана каражаттарын пайдалануу (анын 

ичинде атайын компьютердик жана ассистивдик  

технологияларды);  

  таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,  курчап 

турган предметтик жана коомдук дүйнөгө   кызыгууга   максат 

жана   дем берүү;  

  борбордук нерв системасынын ишин жакшыртууга жана 

жүрүм-турумду коррекциялоого багытталган,   тийиштүү 

дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,  

ошондой эле эмоционалдык өнүгүүнүн жетишсиздигинин 

ордун толтурууга жана жүрүм -турумдук, таанып -билүүсүн 

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар 

тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;  

  өз  иш-аракетин уюштурууга жана туш келген 

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,   жардамды талап кылуу жана 

пайдалануу ыктарын калыптандырууга    багытталган атайын 

психо коррекциялык жардам;  

   социалдык контакттардын чегин максималдуу кеӊейтүү,  

коомдо бекитилген жүрүм -турумдун көндүмдөрүн 

калыптандыруу, иштиктүү диалог жана кызматташтык 

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй -бүлө, курдаштары 
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менен) баарлашуу каражаттарын өнүктүрүү жана 

калыптандыруу;  

   үй-бүлөө жана билим берүү уюмунун өз ара 

аракеттенишүүсүн камсыз кылуу (ата -энеси менен 

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү абалда, адеп -

ахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй -

бүлө ресурстарынын көбөйүшү).  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

Орто мектепте окуган окуучулардын бул тобу үчүн алар үчүн 

тоскоолдуксуз -эркин чөйрө  шартын түзүү, атайын аспаптар менен 

камсыз кылуу жана жекече  жумуш орундарын ылайыкташтыруу 

учурунда гана мүмкүн болот. Мындан тышкары, ТКАБ балдар     

жардамдын ар кандай түрлөрүнө муктаж, бул окутуунун баштапкы 

этаптарында зарыл болгон  жумшак мамиле, психологиялык -

педагогикалык коррекциялоо  болгон учурда гана (сабактарда 

коштоо, өзүн-өзү тейлөөгө жардам берүү) камсыз  кылынат.  

 

2.1.2.Таяныч-кыймыл аппараты бузулган    окуучулардын 

жалпы башталгыч билим берүүнүн    болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн  программасын   

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн натыйжалары   

Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган  окуучулардын жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары - БЖБ 

БЫББП)  өздөштүрүүсүнүн  күтүлгөн     натыйжалары коррекциялык 

иштин программасын өздөштүрүүнүн жыйынтыктары менен 

толукталат.  
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Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган  окуучулардын 

Коррекциялык  иштин программасын өздөштүрүү нүн  

жыйынтыктары   

Коррекциялык  иштин ар бир багыты боюнча бул программаны 

ишке ашыруунун    өздөштүрүү    жыйынтыктары ар бир окуучу 

үчүн аныкталат.  

 

2.1.3.  Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган  окуучулардын     

башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

Кыймыл -таяныч аппаратында бузулуулары бар окуучулардын 

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктерине баа берүү предметтик, метапредметтик жана 

инсандык жыйынтыктарын баалоого жол бериш керек; анын ичинде 

ТКАБ окуучулардын жыйынтык балоону камтышы зарыл.  

Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган  окуучулар дын 

Коррекциялык  иштин программасын өздөштүрүү нүн  

жыйынтыктарын баалоо  

Эксперттик топтун милдети жашоо комптенциялары 

жаатындагы баланын жетишкендиктерин ырааттуу баалоону иштеп 

чыгуу болуп саналат. Баалоонун негизи болуп төмөнкү позициялар 

боюнча, коррекциялык иштин  тиешелүү багыттар боюнча инклюзия 

шартында баланын күнүмдүк жашоосунда жүрүм -турумундагы 

өзгөрүүлөрдү  талдоо болуп саналат:  

• өз мүмкүнчүлүктөрү жана чектөөлөрү, жашоону колдоо 

үчүн  муктаждыктар жөнүндө  элестөөлөрүнүн   шайкештиги;  

• өз муктаждыктары жана окутууну уюштуруудагы укуктары,  

медициналык коштоо жана мектепте болуу үчүн атайын шарттарды 
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түзүү маселелери боюнча чоң кишилер менен байланыш түзүүгө 

жөндөмдүүлүктөрү;  

• күнүмдүк жашоодо коомдук -турмуштук көндүмдөрүн билүү;  

• коомдук өз ара пикир алышуу көндүмдөрүн жана кабыл 

алынган салттарды билүү (башкача айтканда, жүрүм -турум 

эрежелерин, анын коомдук үлгүлөрүн);  

• дүйнөнүн картинасын, анын убакыт -мейкиндик уюшулушун 

түшүнүү жана айырмалоо;  

• коомдук чөйрө, анын ичинде өз ордун, жаш -курагына 

тийиштүү баалуулуктарды түшүнүү жана коомдук ролун кабыл 

алуу.  

Инклюзия шартында баланын жашоо ыйгарымдарын учурдагы 

абалын мүнөздөгөн, Баланын күндөлүк жүрүм -турумундагы 

өзгөрүүлөрүн жана талдап -иликтөөлөрдүн натыйжаларын баалоо 

үчүн   пайдалануучу бирдиктер   эксперттик топтун   бардык 

мүчөлөрү үчүн ыңгайлуу  жана түшүнүктүү түрүндө берилиши 

керек (0 –  5ке чейинки балл менен).  

2.2. Мазмундуу  бөлүм  

Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын калыптандыруу программасы,  жекече  окуу 

предметтердин программасы жана  сабактан тышкары ишмердүүлүк 

курстарынын программасы, окуучуларды тарбиялоо программасы, 

экологиялык маданиятты калыптандыруу программасы, сергек жана  

коопсуз жашоо программасы, сабактан тышкары ишмердүүлүк 

программасы  Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик   билим 

берүү стандартына туура келет.  

Мектептин БББ ЖББЫБПтын түзүмү коррекциялык ишти  

милдеттүү эмес  киргизүүнү  болжолдойт.  

2.2.1. Коррекциялык иштин программасынын багыттары жана мазмуну.  
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Багыттар билим берүү программасын  толуктоочу түзөтүү 

ишинин программасынын структурасын түзүшөт:  

• медициналык коррекция жана абилитация (дарылоо жана 

тарбия берүү ишмердүүлүгү, дары -дармек менен дарылоо, 

психотерапиялык дарылоо);  

• таанып билүү процесстерин  психологиялык коррекциялоо;  

• эмоционалдык  бузулууларынын психологиялык  

коррекциялоо;  

• коомдук жана психологиялык көрүнүштөрдү психологиялык 

коррекциялоо ; 

• кептик бузулууларды коррекциялоо; 

• окуу жана жазуу бузулууларын коррекциялоо. 

ТКАБ  балдар   орто мектепке ийгиликтүү кошулушу үчүн, 

жеткиликтүү чөйрөнү  камсыз кылуудан  тышкары, өзгөчө 

жардамды уюштурууга муктаж. Мугалимдер, ата -энелер, балдар 

жааматынын жана кыймыл бузулуулары бар баланын  өзүнүн  

системалуу атайын психо -педагогикалык колдоо көрсөтүү  

милдеттүү  болуп саналат.  

2.3. Уюштуруу бөлүгү  

2.3.1. Окуу  планы  

Окуу планынын милдеттүү предметтик аймактары жана окуу 

предметтери БББ Мамлекеттик стандартына туура келет.  

2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде  

иштеген мектептерде  Таяныч-кыймыл  аппараты  бузулган  

окуучуларга   башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруу  шарттарынын системасы.  
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 БЖББ БЫЖББПты башталгыч жалпы билим берүүнүн 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын  ишке ашыруу 

талаптарына ылайык (мындан ары - шарттардын системасы) 

стандарттын тиешелүү  талаптарынын негизинде иштелип чыккан 

жана инклюзивдик  идеялардын негизинде иштеген билим берүү 

уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга 

жетишүүнү камсыз кылат.  

    Кадрдык  шарттар  

  Жалпы  билим берүүчү уюмда  ТКАБ балдар үчүн  Башталгыч 

жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер  ар бир 

кызмат орду үчүн   тиешелүү  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө 

туура келиши керек, ал эми  педагогикалык кызматкерлердин  ар 

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат 

орундарынын  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө  жана 

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.  

Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир 

жолу билимин жогорулатууга,  усулдук иш ж үргүзүүгө, ТКАБ 

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү 

технологияларын   пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын 

таратууга,   жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.  

ТКАБ балдар катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги 

билим берүү программасын ишке ашырып жаткан  педагогдор  

жогорку кесиптик билимдин төмөнкү  даярдоо программаларынын 

варианттарына ээ болушу керек:    

-  «Педагогикалык билим»  багытында баклавр же магистр 

даражасын/квалификациясы (тийиштүү  даярдоо профили боюнча)  

бар;  

-«Башталгыч билим берүү»  адистиги боюнча «Башталгыч 

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;  
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-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар, 

бирок  башталгыч билим берүү  жаатында кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  документи бар.  

Бул категориядагы адистерге инклюзивдик билим берүү  

жаатында 72 саат өлчөмүндө кайра даярдоо же билимин 

жогорулатуусу жөнүндө  белгиленген үлгүдөгү документи менен 

далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.  

Түзөтүүчү (коррекциялык) иштин  программасын жүзөгө 

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик 

билимге ээ болушу  керек жана  бакалавр    даражасынан кем эмес 

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ 

болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия", 

"Дене тарбия".  

Бардык адистер  инклюзивдик билим берүү  жаатында 72 саат 

өлчөмүндө кайра даярдоо же билимин жогорулатуусу ж өнүндө  

белгиленген үлгүдөгү документи менен далилденген кур старды 

өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.  

 Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму ТКАБ окуучулар үчүн  

башталгыч билим берүүнү  ишке ашыруу процессинде  убактылуу 

же дайыма тьютордун (волонтёрдун)  катышуусун камсыз кылуусу 

мүмкүн. Тьютор ЖОЖдун 2 -курсунун деңгээлинен төмөн эмес 

педагогикалык билимге ээ болушу керек, же атайын орто билимдүү 

болушу керек.  

Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системаны н тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен     ар бир окуучуга  мамлекеттик жана 

акысыз билим берүү   мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 
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камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  

Материалдык -техникалык  шарттар  

БББ негизги билим берүү  программасын ишке ашыруунун 

маанилүү шарты болуп  ТКАБ  балдарга   орто мектептин баардык 

объектилерине  тоскоолдуксуз  жеткиликтүү чөйрөнү  камсыз кылуу   болуп 

саналат. Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык 

бардык предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш 

алып барууну уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен 

толук    камсыз болушу керек.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

 

  ИНКЛЮЗИВДИК  БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА 

ИШТЕГЕН ТАЯНЫЧ - КЫЙМЫЛ АППАРАТЫ БУЗУЛГАН  

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ 

ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ    (ВАРИАНТ 6.2.)  

3.1. Максаттуу бөлүм  

3.1.1. Түшүндүрмө кат  
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ЖББ БББЫБПты  ишке ашыруунун максаты  

Таяныч-кыймыл аппараты бузулган  окуучулар үчүн  ЖББ 

БББЫБПты иштеп чыгуунун  принциптери жана  

мамилелери-1. Жалпы жоболор бөлүмүндө  көрсөтүлгөн  

Билим берүү   программасынын 6.2. Варианты ар түрдүү  

формаларда ишке ашырылышы мүмкүн:  

башка окшош бузулуулары бар окуучулар менен биргеликте, 

ошондой эле өзүнчө   класстарда, топтордо же башка билим берүү  

уюмдарда.    

Зарыл болсо, ТКАБ окуучунун   чөйрөсү   жана    жумуш орду  

ден соолук чектөөлөрүнүн  өзгөчөлүктөрүнө ылайык уюштурулушу 

керек.  

 Билим алуу  керектөөлөрүн   ишке ашыруу үчүн шарттарды  

түзүү-системалуу атайын көмөк көрсөтүү милдеттүү болуп саналат.  

Негизги  билим берүү программасы (талаптар учурдагы МББС 

коюлган), албетте, негизги билим берүү программаны 

өздөштүрүүсүнө  көмөк   көрсөтүүгө    жана жашоо    

компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган, түзөтүүчү иштин  

программасы менен  колдоого алынат.  

 ТКАБ окуучуларга жалпы билим берүү программасы боюнча 

башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнү   камсыз кылуу үчүн өз ара 

аракеттенүүнүн тармактык формасы  билим берүү  уюмунун 

ресурстарын, ошондой эле башка уюмдардын ресурстарын колдонуу 

менен ишке ашырылышы мүмкүн.  

 Таяныч-кыймыл аппараты бузулган     окуучуларга 

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмө  
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6.2. варианты боюнча  окуган окуучулардын тобун Таяныч -

кыймыл системасынын бузулуулары бар  таанып бил үү  жана 

коомдук жөндөмдүүлүктөрүндө жеңил жетишпестиктери бар, 

ортопедиялык каражаттардын жардамы менен кыймылдоочу же өз 

алдынча  кыймылдоо мүмкүнчүлүгүнөн  ажыраган, манипулятивдик 

ишмердиктин чектелиши менен коштолгон   нейросенсордук 

бузулуулары жана ар кандай деңгээлдеги дизартриялык 

бузулуулары бар балдардын категориясы түзөт . 

ТКАБ учурундагы психикалык өнүгүүнүн  артта калуусун көп 

учурда андан кийинки акыл өнүгүүнүн  жагымдуу динамикасы 

мүнөздөйт.  Алар окутууда  чоң кишилердин  жардамын оңой 

колдонушат,  үчүн жеңил, алар жаңы материалды жетиштүү, бирок 

бир аз жай өздөштүрүшөт. Шайкеш түзөтүү -педагогикалык иштин 

жардамы менен, балдар көп учурда интеллектуалдык өнүгүүдө өз 

курдаштарынын деңгээлине жетишишет.  

   Ал эми, психологиялык -педагогикалык колдоону 

уюштуруунун максаты, аны өнүктүрүүнүн    курч көйгөйлөрүн 

туура таануу,   баланын билим берүү процессин туура 

өздөштүрүүсүнө  даректүү жардамды өз  убагында камсыз кылуу 

жана анын натыйжалуулугуна динамикалуу баа берүү болуп 

эсептелет.  

Таяныч-кыймыл аппаратынын бузулуулары бар   

окуучулардын билим алуусунун   өзгөчө   муктаждыктары.  

 Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган окуучулардын атайын 

билим алуу  муктаждыктарынын структурасы, бир жагынан, 

кыймыл сферасынын бузулуулуар менен шартталса экинчи жагынан 

психикалык өнүгүүсүнүн  өзгөчөлүктөрү  менен шартталып, окуу 
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процессинин өзгөчө   курулушун аныктап, билим берүүнүн 

түзүмүндө жана мазмунунда чагылдырылат. Ошону менен бирге, 

ТКАБ окуучуларга  мүнөздүү   билим алуунун  муктаждыктарын,    

бөлүп карасак болот:   

   Билим берүү  аймактарынын мазмуну, ошондой эле жекече иш 

процессин  жүзөгө ашыруу аркылуу коррекциялык -

өнүктүрүүчү процесстин үзгүлтүксүздүгүнүн м илдеттүүлүгү;  

  Окутуунун мазмунуна кадимки өнүккөн  окуучуларга 

багытталган Программада көрсөтүлбөгөн, атайын  бөлүмдөрдү 

киргизүү  талап кылынат;  

  балдардын борбордук нерв системасынын (БНС) 

функционалдык абалын жана психикалык процесстердин 

нейродинамикасын (тез алсыроо, иштөө жөндөмдүүлүгүнүн  

төмөндүгү, жалпы тонустун ылдыйлыгы ж. б.)  эске алуу 

менен өзгөчө мейкиндикти жана убакытты уюштуруу билим 

берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;  

  окутуунун «айлантуу жолун» камсыз кылуучу атайын 

методдорун, ыкмаларын жана каражаттарын пайдалануу (анын 

ичинде атайын компьютердик жана ассистивдик  

технологияларды);  

  таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,  курчап 

турган предметтик жана коомдук дүйнөгө   кызыгууга   максат 

жана   дем берүү;  

  борбордук нерв системасынын ишин жакшыртууга жана 

жүрүм-турумду коррекциялоого багытталган,   тийиштүү 

дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,  

ошондой эле эмоционалдык өнүгүүнүн жетишсиздигинин 

ордун толтурууга жана жүрүм -турумдук, таанып -билүүсүн 
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өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар 

тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;  

  өз  иш-аракетин уюштурууга жана туш келген 

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,   жардамды талап кылуу жана 

пайдалануу ыктарын калыптандырууга    багытталган атайын 

психо коррекциялык жардам;  

   социалдык контакттардын чегин максималдуу кеӊейтүү,  

коомдо бекитилген жүрүм -турумдун көндүмдөрүн 

калыптандыруу, иштиктүү диалог жана кызматташтык 

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй -бүлө, курдаштары 

менен) баарлашуу каражаттарын өнүктүрүү жана 

калыптандыруу;  

  калыптануу жараянында чечүү үчүн билим берүүнүн мазмунун 

жана окутуу жөнөкөйлөтүү жана таанып -билүү маселелерди 

карап натыйжалуу мүнөзү;  

    жаңы кырдаалдарга билимдерин жана көндүмдөрүн 

"которууга"   атайын окутуу;  

   вербалдык жана вербалдык эмес  баарлашуу мүмкүнчүлүгүн  

өнүктүрүүдө өзгөчө жардам көрсөтүү;  

  Кептин сүйлөө   жагын коррекциялоо; оозеки кырдаалдардын 

бардык спектри боюнча аны колдонуу мүмкүнчүлүгүн 

өнүктүрүү;  

   үй-бүлөө жана билим берүү уюмунун өз ара 

аракеттенишүүсүн камсыз кылуу (ата -энеси менен 

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү абалда, адеп -

ахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй -

бүлө ресурстарынын көбөйүшү).  
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  Психикалык өнүгүүсү  кечеңдеген    окуучулардын бул тобу 

үчүн алар үчүн тоскоолдуксуз -эркин чөйрө шартын түзүү, атайын 

аспаптар менен камсыз кылуу жана өз  алдынча ишин уюштурууда 

атайын таянычтарга жана иш-аракеттерди уюштурууда  конкреттүү 

алгоритмдерге муктаж болушат.   

 

3.1.2.Таяныч-кыймыл аппараты бузулган    окуучулардын 

жалпы башталгыч билим берүүнүн    болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн  программасын   

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн натыйжалары   

 Инсандык   натыйжалар  окуучулардын ар түрдүү чөйрөдө 

социалдык мамилелердин калыптанышын жана өнүгүүсүн камсыз 

кылуучу жана практика багытталган маселелерди чечүү үчүн зарыл 

болгон коомдук (жашоо) компетенттүүлүктөрүн   камтыйт.   

Инсандык натыйжаларды баалоо  биринчи кезекте окуучунун 

коомдук (жашоо) компетенттүүлүгүн өздөштүрүүсүн баалоону 

болжолдойт.    

 Meтапредметтик натыйжалар   окуучулар өздөштүргөн 

универсалдуу окуу кыймылдарын (таанып -билүүчүлүк, жөнгө 

салуучулук жана коммуникативдик) камтыйт, алар өзөктүү 

компетенцияларды (окуунун негизин түзгөн көндүмдөр) жана 

предмет аралык билимдерди өздөштүрүүнү камсыз кылат, ошондой 

эле окуу жана жашоо маселелерин    чечүү жөндөмү,  андан ары  

БББ ЖББЫБП  өздөштүрүү даярдыгын камтыйт.  

 

3.1.3.  Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган  окуучулардын     

башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 
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ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

Кыймыл-таяныч аппаратында бузулуулары бар окуучулардын 

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы 

жетишкендиктеринин динамикасына баа берүүнү  жана жашоо 

ыйгарымдарынын өнүгүүсүн    баалоого жол бериш керек.  

Инклюзия шартында баланын жашоо ыйгарымдарын учурдагы 

абалын мүнөздөгөн, Баланын күндөлүк жүрүм-турумундагы 

өзгөрүүлөрүн жана талдап -иликтөөлөрдүн натыйжаларын баалоо 

үчүн, бири бирин толуктап турган  ар т үрдүү  ыкмалар жана  

формалар    пайдаланылышы   керек (салттуу оозеки жана жазуу 

иштери, долбоорлор, практикалык иштер, чыгармачыл иштер, өзү н 

талдоо жана баалоо, байкоолор ж.б.).  

3.2. Мазмундуу  бөлүм  

 

Башталгыч билим берүүнүн баскычында ТКАБ  окуучулардын 

универсалдуу окуу кыймылдарынын калыптанышын баалоо 

башталгыч мектепте окутуунун аяктоосунда аныкталышы керек.       

Универсалдуу   окуу кыймылдарынын окуу предметтери 

менен байланышы .  

Кыргыз/орус тили. таанып-билүүчүлүк, оозеки жана жөнгө 

салуу аракеттерин калыптандыруу (синтез, анализ, себеп -натыйжа 

байланыштарын түзүү);  белгилик жана каймана маанидеги иш -

аракеттерди өнүктүрүү- алмаштыруу, моделдөө жана моделди  

кайра куруу - ТКАБ    ар бир окуучу үчүн акыл -эс жана физикалык 

өнүгүү өзгөчөлүктөрүн жана жеке мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу 

менен.  
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Адабий окуу. Жалпы окуу ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүн 

түзүү: жеке, оозеки, акыл -эс жана ченемдик (нарк-семантикалык 

чөйрөсүндө жана байланыш өнүктүрүү үчүн   мааниге ээ болгон) -  

жеке   атайын муктаждыктарды жана ТКАБ   ар бир окуучунун 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен.  

Математика. Бардык  таанып-билүүчүлүк  жалпы иш-

аракеттерди өнүктүрүү,  биринчи  кезек те логикалык жана  

алгоритмдик; маселелерди чыгарууда кадамдарын пландаштыруу 

окуу иш аракеттерин калыптандыруу;   иш -аракеттин  ыкмасы жана 

натыйжасын айырмалоо; жагдайды математикалык моделдөө, 

белгилерди жана символдук каражаттарды колдонуу; ТКАБ ар бир  

окуучу үчүн акыл-эс жана физикалык өнүгүү жана 

мүмкүнчүлүктөрүн жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен - жөнөкөй 

жалпы окуу иш-аракеттери сыяктуу маселелерди чечүү ыкмаларын 

калыптандыруу.  

Айлана-чөйрө. Билим берүү ишинин ичинде  шыктандыруу,   

атаандаштык  ниетти актуалдаштыруу, демилгелүү жүрүм -туруму 

менен жигердүү өз ара аракеттешүү, оюн  мүнөздүү.  

Технология. Бул предмет башталгыч мектепте жалпы билим 

берүү иш-чаралардын системасын түзүү үчүн таяныч предмети 

болуп калат (пландаштыруу, кайра куруу, продуктуларды баалоо, 

максаттарды коюу жана аныктоо жөндөмдүүлүгү, натыйжага жетүү 

үчүн аракет) –  ТКАБ  ар бир окуучу үчүн акыл-эс жана физикалык 

өнүгүү жана мүмкүнчүлүктөрүн, жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен.  

Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу 

программасы жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч 
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билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программа сынын 

негизинде ТКАБ окуучулардын билим алуу муктаждыктарынын 

спецификасын эске алуу менен  Уюм тарабынан өз алдынча 

иштелип чыгат.    

3.2.2. Окуу  сабактарынын, коррекциялык -  өнүктүрүүчү   

аймактын курстарынын негизги мазмуну  

Окуу  сабактарынын негизги мазмуну  

1. Кыргыз  /  орус  тили  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу .  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын аӊдап -

сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

Сүйлөө.  Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн 

баарлашуунун  максаттарына жана шарттарына ылайык  тил 

каражаттарын тандоо. Оозеки кептин диалог формасын 

практикалык түрүндө   өздөштүрүү. Окуу  милдетине ылайык 

оозеки  монологдук баяндоонун практикалык өздөштүрүү  

(сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).  Окуу  жана күнүмдүк 

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, 

коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура интонацияны сактоо .  

  Окуу .    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын 

жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.  
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  Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди 

түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным 

менен окуу. Кыска  тексттердин  жана ырлардын материалында  

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Текстте берилген ачык 

маалыматты табуу. Текстте камтылган маалыматтын негизинде 

жөнөкөй тыянактарды түзүү. Текстте камтылган маалыматтарды 

жалпылоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, муундарды, 

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу. Окуу ишинин бул 

түрү үчүн коюлган  гигиеналык талаптарды эске алуу менен так, 

тыкан жазууну  өздөштүрүү  жазуудагы  гигиеналык талаптарды 

өздөштүрүү.  Колдордун  эркин кыймылдарын жана манжалардын  

моторикасын өнүктүрүү.   Такта  мейкиндигинде жана баракта   

багыт алуу ыктарын өнүктүрүү. Айтылышы менен жазылышы 

карама-каршы келбеген  сөз жана сүйлөмдөрдү  айтуу менен жазуу.   

Жазылган текстти текст -образ менен салыштыруу, муундап окуп 

салыштыруу.  Сүйлөмдөрдү  жазууда эрежелерге тиешелүү каттоо 

(сүйлөм аягында чекит башында баш тамга).   Адамдардын     

аттарын баш тамга менен жазуу көндүмүн калыптандыруу. жазууга. 

Тамга  эмес  графикалык каражаттардын милдетин түшүнүү: 

сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси. Сөздөр жана 

сүйлөмдөр. Сөздү  талдоо үчүн материал, изилдөөнүн объектиси 

катары кабыл  алуу. .    Белгилүү  эрежелер боюнча   угуп, окуп 

көчүрүп жазуу. Уккан жана окуган текстти   мазмунун кыскача 

жазып баяндоо.  Балдар  үчүн кызыктуу темалардагы чакан өздүк 

тексттерди түзүү (таасирдин негизинде, адабий чыгармалар, 

сүрөттүк окуялар, сүрөттөр  сериясы, видеожазманын үзүндүсүнүн 

негизинде ж.б.).  
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Сабаттуулукка окутуу . 

Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү. Сөздөгү  тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүздөрдү айтуу 

ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,   жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.  

Муун сүйлөөнүн минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  

муундарга бөлүштүрүү. Басым ордун аныктоо.  

Графика .  Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары.   е, 

ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку үнсүз 

тыбыштын жумшактык   белгиси катары. тамгалардын тизилүү 

катары.  

  Жазууда ажыратуу жана жумшартуу белгисин колдонуу.   

Сөздөрдө   тыбыштык жана тамгалык курам    мамилесин түзүү;   

йоттошкон тагалардын  жазылышы жана айтылышы. Тамга  эмес  

графикалык каражаттарды колдонуу: сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац.  Кыргыз/орус алфавити менен 

таанышуу. Алфавитти  билүү: тамгаларды  туура атоо, алардын 

тизмегин билүү.   Баш  тамгасы менен  сөздөрдү алфавит  боюнча 

жайгаштыра  билүү.   Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлү ктөрү 

жөнүндө жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун 

бөлүү.  Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  

сөздөр, тектеш, сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  Сөздү  түзүмү 

боюнча тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор  боюнча 
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алфавит менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү 

таба билүү, алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү 

(мисалы: фамилиялар, аттар)  

Орфография.   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу жана 

аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм баш ында, 

энчилүү аттардагы баш тамгалар;  муун боюнча ташымал; тыныш 

белгилерин колдонуу;    

Кепти өнүктүрүү .  Текстти  өз  алдынча үн чыгарып окууда   жана 

аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк оюндар 

материалдары, сабактар,  байкоо боюнча анч а чоң эмес баяндоо 

мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Кептин  грамматикалык   түзүмүн калыптандыруу  

I. Тилдин негизги грамматикалык 

мыйзамченемдүүлүктөрүн практикалык өздөштүрүү   

Практикалык грамматикалык жалпылоо.   Сүйлөмдөрдү 

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо, 

сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.  

Сүйлөмдөн  эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды 

билдирген сөздөрдү бөлүп көрсөтүү. Ким?  Эмне?   деген 

суроолорго жооп берүүчү объекттерди , иш-аракеттери жана 

белгилерди билдирүүчү   сөздөрдү айырмалап, аларды 

бириктирүүчү  ким? эмне?, кандай?, кайда? Эмне  кылат?  

суроолоруна жооп берүү.  Сөз  айкаштарынын  баштапкы сан атооч 

мүчөлөрү боюнча аныктоо   бир, бирөө.  Жекелик  жана көптүк  

санды  айырмалоо.   Этиш  чактарынын түрлөрүн бөлүп  эмне 

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген  суроолор боюнча  



2015 
 

аныктап, аларды  учур чак,  өткөн чак, келээр чак  терминдери 

менен  белгилөө.   

Сөздөргө суроону  туура коюу,  жана алар боюнча предметти,  

иш-аракетти, предметтин абалын, мейкиндигин, убакытын, 

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын  белгилөө  

үчүн суроолордун  туура жазуу.   

Улама мүчөлөрдүн  жардамы менен  уюшулган этиштик   сөз 

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берг ен сөздөрдү 

айырмалоо.  "зат", "иш-аракет", "белгиси" деген  түшүнүктөргө 

алып келүү, андан  кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү 

өнүктүрүү.   "зат атооч",  "этиш", "сын атооч" менен таанышуу, 

этиштердин мезгил  менен өзгөрүшүн  байкоо, "жактоо" те рминин 

өздөштүрүү.  Зат  атоочтордун грамматикалык түрлөрүнүн 

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо. 

"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.   Зат  атоочтун  жөндөлүш  

типтерин  өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш", 

"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.  

Ким? Эмне?  Эмне кылып жатат? суроолору  боюнча жөнөкөй 

сүйлөмдүн түзүлүшүн өздөштүрүү. татаал синтаксистик 

структураларды өздөштүрүү: көпчүлүк аныктооч, мейкиндик, 

себеп, максат, убактыт, маанилик, карама -каршылык билдирген 

татаал сүйлөмдүн жалпы колдонулган түрлөрүн өздөштүрүү. 

Өздөштүрүлгөн  материалдын чегинде  өз алдынча сабаттуу кепке  

ээ болуу.  

«Зат атооч», «этиш», «сын атооч» терминдери менен 

таанышуу.  

II. Грамматиканы  өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу  

маалымат  
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Фонетика жана орфоэпия. Үндүү  жана үнсүздөр, аларды 

айтуу ортосундагы айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   

үнсүздөр, жумшак жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, 

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес тыбыштарды    үнсүздөрдүн   

жумшактыгы боюнча аныктоо.   Басым, сөздө басым  түшкөн 

үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү  муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.    Тыбыштарды  жана сөз 

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине 

ылайык   так айтуу. Сөздөрдү  фонетикалык талдоо.  

е, ё, ю, я тамгалары менен үнсүздөрдүн жумшактыгын 

белгилөө. И менен й тамгаларынын/тыбыштарынын 

айырмачылыктары. Жумшартуу белгиси сөздүн аягында  жана  

ортосунда,  үнсүздөрдүн жумшактыгын көрсөтүп турганы. Басым.  

Басым бар жана жок муундарды айырмалоо. Жупташкан жана 

каткалаӊ үнсүздөр. Аларды тамгалар менен белгилөө.    Каткалаӊ  

үнсүздөр сөз аягында.   кош үнсүздөр жөнөкөй сөздөрдө. Ажыратуу  

белгиси. Кош  үнсүздөр.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.  Үндүүлөр  - 

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. Тамга  

эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  колдонуу: 

сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. 

Тамгалардын   тизилүү катары. Алфавитти   билүү: алардын 

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит   менен иш алып 

баруу, тамгаларды колдонуу сөздүктөр, китеп, каталогдор. 

Сүйлөмдүн аягында суроо жана илеп белгилери (таанышу у). 

Адамдардын аттары    шаарлар, айыл -кыштактар, дарыялардын 

аттарын баш тамга менен жазуу.   
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Морфология .  Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат 

атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү. Зат  атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси. 

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу. 

Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү. Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөн дөмө 

боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  1,2,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү. Зат  атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат  атоочун көптүк 

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  

Сын атооч. Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү. Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.  Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат 

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атооч тор: 1, 

2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама  ат атоочтордун 

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны, 

анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке 

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.   «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго 

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.  Этиштин чактары: өткөн чак, 

келээр чак, учур чак.  Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак 

жана сан   боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I  жана  II жагы боюнча 

жакталышы  (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.   Этишти 

морфологиялык талдоо.  
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Уӊгу.  Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).   

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын 

милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын  

түзүүсү.  Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  (приставка)менен 

предлог ортосундагы айырмачылык.   

Лексика .    Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү  табуу. 

Тексттеги  сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы 

менен   маанисин тактоо.   Бир  маанилик жана көп маанилик 

сөздөр.  түз жана каймана    маанидеги сөздөр   жөнүн дө түшүнүк.   

Синонимдерди   жана антонимдерди  кепте пайдаланууга  байкоо 

жүргүзүү.  Сөз  курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.  

Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.  Уӊгулаш  сөздөр, 

тектеш, сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  Сөздү  түзүмү боюнча 

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор  боюнча алфавит 

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, 

алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.  

Синтаксис .  Сүйлөмдү, сөз  айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо. 

Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө,  үйрөнгөн 

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,  

жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн 

бөлүнүшү:  суроолуу, илептүү, жай    сүйлөмдөр.  Ойго 

эмоционалдык түс (интонация) берүү.    Сүйлөмдөгү маанилүү 

сөздөрдү     баса белгилөө.  

Орфография  жана пунктуация.   Орфографиялык сергектикти 

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.    Туура  жазуу 

эрежелерин колдонуу.  

2. Кепти  өнүктүрүү.  

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Сөздүктү тактоо жана байытуу. Буйрук, тапшырманы 

билдирген сөздөр. Заттарды, иш -аракеттерди, алардын орду, 

багыты, убактылуу мамилелер, заттардын  сапаты жана айланадагы 

иш-аракеттерди билдирген  сөздөр.  Жаныбарлардын балдарын, 

ишмердүүлүктүн түрлөрү, кесиптер менен адистиктердин, 

жаныбарлардын, материалдарды, теманы мүнөздөгөн  заттарды 

билдирген сөздөр.  

Заттардын түсүн, белгилерин салыштырган сөздөр, сезимтал 

жана    адеп -ахлактык жана этикалык баа берүү, адеп -ахлактык 

түшүнүктөр, каймана мааниде, образдык маанидеги сөздөр.  

Байланыштуу кепти өнүктүрүү .  Баарлашуу кырдаалын сезе 

билүү: кайда ким менен, эмне максат менен   баарлашууну ишке 

ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз  

пикирин билдирүү. Окуу  кырдаалдарында жана күнүмдүк 

баарлашууда кеп этикетинин эрежелерин  өздөштүрүү (саламдашуу, 

коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп а р кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө); даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст.  Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 
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тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген 

тексттерди тууралоо; тексттерде синоним ж ана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү 

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар;  сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

8. Адабий окуу.  

Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү  

Сүйлөө  ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -

образын" түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына 

каармандын тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун     инсандык   

багыт  алуусун   калыптандыруу;адабий чыгармал ардын 

каармандарын  сезимдик натыйжалуу аныктоо аркылуу "Мен -

образын" салыштыруу   негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн 

таанып билүү;жаратылышты  сүйүү сезими;каармандардын  

аракеттеринин мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп -

ахлактык жактан баа берүү;дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты 

менен таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык 

сезимдерин иштеп чыгуу;каармандардын  аракеттеринин мазмунун 

жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа 
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берүү;окуялардын сүрөттөрүн    жана каармандард ын иш- 

аракеттерин  оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра 

түзүү);баарлашуу максаттарын, анын ичинде угуучунун 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын 

пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу; 

окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык 

себеп- ырааттуулугун түзүү; олуттуу жана кошумча 

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу; 

билимдерди  түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын 

иштеп чыгуу;  көркөм жана билим берүү тексттери н мазмундук 

кабылдоо;  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүнөн олуттуу 

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган 

чыгармаларды жана башка  иштерди талкуулоодо  өнөктөштөр 

менен кызматташуу.  

Окуу.   

Үн   чыгарып окуу.  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым 

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.     Тыныш белгилерин 

басым менен белгилеп окуу,  эрежелерин окуу. интонация -релиз 

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу.  Ичинен окуп, чыгарманын  

маанисин түшүнүү (  көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү 

чыгармалар колдонулат). Тексттен  керектүү маалыматты табуу  

жөндөмү. Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар  

кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу, 

илимий-популярдуу, аларды  салыштыруу. Тексттин бул 

түрлөрүнүн максатын аныктоо. Элдик фольклордук текстин 
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өзгөчөлүктөрү. тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.  Китепти аты жана көркөмдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.   Маалыматтын  ар кандай түрлөрү менен иштей 

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере би лүү, 

тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда 

текстти колдонуу  аркылуу толуктоо. Көркөм  жана маалымдоочу 

материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият . Китеп искусствонун өзгөчө 

түрү катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. 

Китеп окуу, көркөм, справочная. Китептердин  элементтери: 

мазмуну, баш сөзү, башкы бет,  аннотация, иллюстрация. Китептеги  

маалымат түрлөрү: илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу 

менен китептер, маалымдоочу материал).  

Китептердин  типтери (басылмалардын): китеп -чыгарма, 

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,  баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү,  ар  

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы  идеялардын, 

каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн окшоштугун 

билүү. Чыгармалардын баатырларынын    мүнөздөмөсү. 

Тексттердеги каармандарды,  окуяларды мүнөздөгөн  сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо 

(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын 
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аналогия боюнча же тескерисинче  салыштыруу. Автордун 

каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде   аныктоо.  

  Баатырдын, каармандын  мүнөздөмөсү. Баатыр дын  мүнөзү 

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм  

тексттин  ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана 

кыска ( негизги идеялары).  

Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзү үгө  мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо), окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттер менен иштөө.  Окуу, илимий -популярдуу жана 

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.  

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү 

жана таяныч сөздөр.     

 Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга  

таянып айтып берүү. аныктоо.   Текстти  толук  жана  кыскача 

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).  

Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу. Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү: суроолорду түшүнүү, аларга өз  

алдынча жооп берүү, жана текст боюнча суроолорду берү ү;  

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 

көркөм, илимий -таанып билүүчү текст). Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  
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   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү.  Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же 

суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу .  

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана  көркөм тексттин 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан  же окуган тексттин мазмунун 

айтып  берүү.  Таасирлерди  баяндамада (сүрөттөмө, аргумент, 

баяндоо)    (тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып 

берүү. Өз   аӊгемесинин планын куруу.  Монолог  билдирүүсүндөгү 

өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним, 

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу. Чыгарманын  

мазмуну  баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын 

орду, каармандардын мүнөзү)  көркөм каражаттарды берилген 

темадагы мини -сочинениелерде, аңгемелерде пайдалануу 

(салыштыруу).  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген    кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын 

чыгармалары. Китептердин  ар кандай түрлөрү: тарыхый,  

укмуштуу жоруктар жөнүндө,  илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мез гилдүү басылмалары 

(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка 

элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар, 

жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман 

иштер  жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.  
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Адабий пропедевтика    (иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм 

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин   наркын аныктоо үчүн 

(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын билдирүү: 

синоним, антоним, салыштыруу.  

Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу: көркөм чыгарм а, автор 

(айтып берүүчү), сюжет, тема; чыгарманын каарманы, анын 

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм, уйкаштык). Фольклор  

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын  

жанрдык түрдүүлүгү. Кичине  элдик формалар (бешик ырлары, 

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар) - 

таануу, айырмалоо, негизги маанисин аныктоо. Жомоктор  

(жаныбарлар жөнүндө, турмуштук, сыйкырлуу жомоктор). 

Жомоктун  көркөм өзгөчөлүктөрү: лексикалык, курулуусу 

(композиция).     Адабий  ( автордук) жомок. Аңгеме, ыр, тамсил –  

жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк, курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгармачыл иш -

аракеттери (адабий чыгармалардын негизинде) окуучулардын 

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө: 

ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен 

сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору, 

жана аларды пайдалануу (себеп-белгилөөчү байланыштарды, иш -

чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди ишке ашырууга планды 

сактоо); сочинение  элементтери менен изложение, адабий 

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст), 

сүрөттөрдүн  чыгармага иллюстрациялоонун нег изинде же жеке 

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,    
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Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат 

менен   баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти 

практикалык өздөштүрүү. Өз  пикирин билдирүү. Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп 

берүүнү өздөштүрүү. Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -жооп  

диалогун түзүү.  Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай 

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  өздөштүрүү.   

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө  суроолордун жардамы 

баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, 

сүйлөмдөр түрүндө);  даяр  план менен сюжеттик окуя түзүү 

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө). Аӊгемелерге  сүрөттөө  

элементтерин   киргизүү. Окуу  материалдары менен  оозеки жооп 

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).  

Текст. Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.  Тексттин наамы.   Тексттеги   сүйлөмдөрдүн 

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин  

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн, 

тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  Текст  планы. 

Берилген текстке план   түзүү.     

  Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү, алардын 

өзгөчөлүктөрү. Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, б ерилген 
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тексттерди тууралоо; тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги 

алдында, жамаат менен чогуу  даярдалган план боюнча изложение 

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так бая н 

жазуу (сочинение).  

Окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгү (адабий 

чыгармалардын негизинде)  окуучулардын адабий чыгарманын 

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка, 

драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган  текст  менен 

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп -

мамилелерди түзүү, иш -чаралардын тизмеги: иш -аракеттерди 

жүзөгө ашыруу);  курамын элементтери менен берүү, өз алдынча 

текст негизинде көркөм түзүү (окшоштук боюнча, текст), 

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды 

бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын 

негизинде, окулган адабий чыгармалардын  негизинде 

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.  

Оозеки кептин  айтуу жагын калыптандыруу  

  Дем  алууну өз алдынча бөлүштүрүү, ок ууда синтагмаларды 

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,  сөздүн өзгөрүшүнө жараша 

басым сактоо,   өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,   

аларды тууралоо.  

Кептик дем алуу .   Чогуу  айтуу,  дем чыгаруу, муун, сөз,   

айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн саны , дем баса зарыл 

синтагмаларды токтоп бөлүү   (тууроо менен , тааныш сөз 

айкаштары менен өз алдынча, үлгү боюнча). Текстти окуп 
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жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды  токтоп туура бөлүү,   

текстти жаттап айтуу учурунда,  өз алдынча кепте.  

Үн .   Үндүн  күчүн  сөз  басымы менен байланыштуу   өзгөртүү, 

катуулугун,   бийиктигин (туурап жана өзү билип). Үндүн  күчүн, 

катуулугун,   бийиктигин суроолуу же илептүүлүгүнө   карата 

өзгөртүү. маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн 

бийиктигин жана күчүн өзгөртүү тынч (катуу, тынч, шыбырап)   

суроолуу же илептүүлүгүнө байланыштуу, логикалык басымга 

ылайык.  Логикалык  басымды суроолор жана жоопторго ылайык 

(өз алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги 

сөздү суроолор жана жооптор менен). Диалогдо,  т ексттерде, 

жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо.     Сөздүн формасын  

басымды өзгөртүү аркылуу  (кол  - колдор).  

Тыбыштар  жана алардын  айкалыштары .     Тыбыштар  туура 

айтууну өздөштүрүү: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э;  жана алардын  

айкалыштарын   йа (я), йо (ё), йу (ю), ,  йэ (е) баштапкы абалында 

(алма) жана үндүүлөрдөн кийин (кызыл); үнсүз жана үндүүлөрдөн 

кийин  турумдук жумшартып (кнопка,  жазган);  к, с, ш; я, е, ю, ё  

ажыратуу  белгисинен   кийин; р, ф, х, б, д ;     жумшак үнсүздөр   м, 

н, х, н, ф,  сөздүн аягында.  Туурап жана өз алдынча     жумшак 

тыбыштарды  айтуу.    Өздөштүргөн тыбыштарды   туура эмес 

айтылышын  коррекциялоо.    Артикуляциясы   бирдей  болгон 

тыбыштардын айтылышын  тактоо. Үндүү  тыбыштардын сөздө 

айтылышын  айырмалоо: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у.  мурунчул  жана 

эринчил тыбыштардын айтылышын  :  м -п, м-б , н- т, в-д, н-д  (жана 

алардын  жумшак жубун);      Үнсүз  тыбыштардын сөздө 

айтылышын  айырмалоо (ышкырык, каткалаӊ,   жумшак  ж.б.)  
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 Сөз.   Сөздөрдү сүрөттөрдү пайдалануу менен, мугалимдин 

жардамы менен,  графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү  

боюнча кайра айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.  

сөздөрдүн бирге туура айтылышын, үн түзүмүнө ылайык 

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күч үн, сөздөрдүн ритминин жана 

ритмикалык контурун тандоо.  Сөздөрдү түзүмүнө ылайык,  тааныш 

сөздөрдү,   басымына жана башка ченемдерине жараша  

өздөштүрүү.  «Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.   Эки, үч, төрт, беш 

муундук сөздөрдөн муун  санын аныктоо;   муун ба сымын аныктоо. 

Үндүү жана үнсүздөрдү   бөлүү;   үнсүздөрдү жумшак жана 

каткалаӊдарга бөлүү. Кепте орфоэпия эрежелерин сактоо.  

Фраза.  табигый   ылдамдык   боюнча сөздөрдүн жана сөз 

айкаштарынын  айтуу; айтылыш  темпин өзгөртүү: жай, суроолуу 

же илептүү  (коштоп жана чагылдырып). окуп жатканда текстти 

жай, суроолуу же илептүүлүгүнө жараша туура айтып берүү. 

Маекке  (чагылдырып жана  өз алдынча) мүнөздүү темп менен 

сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын айтылышы.    Диалогдо  

интонациянын  бардык түрлөрүн колдонуу.   Эркин  сүйлөөнү   

камсыз кылуу. Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп берүү. Тыбыштарды 

жалгыздатып айтуу; мугалимдин артынан муундарды, сөздөрдү 

кайталоо;   муундарга, сөздөргө     калтырылган тыбыштарды 

киргизүү;   Сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура тандоо ;  

сөздөрдөн сөз айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн түзүү; ырларды, 

тексттерди окуу;   табышмактардын  жандырмагын  табуу; 

сүрөттөрдү атоо; сүрөттөр тууралуу суроолорго жооп алуу; 

Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо; таблицаны алмаштыруу   

менен иштөө; сүрөт окуя (сүрөт сериясы)   жана башкалар.  

9. Математика  

Сандар  жана көлөмдөр .   
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Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн миллионго чейинки сандарды жазуу 

жана окуу. Класстар жана разряддар. Кошулучулардын  суммасы 

катары көп орундуу сандар менен тааныштыруу. Сандарды  

салыштыруу жана сандардын тартиби, салыштыруу белгилери.   

Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);   

көлөм бирдиги  (литр), убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  

тектүү өлчөө бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү 

көлөмдөрдү  салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, 

үчтөн бири, төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.   Кошуу  

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  

бир компонентин табуу.  Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби. 

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө   арифметикалык 

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу 

жана топтоо; сумманы  жана айырманы  санга  көбөйтүү).  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү 

алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү   ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер, тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага к өп  
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(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.   

Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар .   Предметтердин 

мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -

ылдый, оң-сол, ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык 

(ийри, түз) үзүк сызык,   бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик 

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга 

чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана-чөйрөдөгү геометриялык 

фигуралар. Таануу жана айтуу: куб, шар,  параллелепипед, 

пирамида,   цилиндр, конус.  

Геометриялык көлөмдөр   

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.  Үзүк  сызыктын узундугу.  

Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Кө п  бурчтуктун 

периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
).  Тик 

бурчтуктун аянтын эсептөө.   Көп бурчтуктун аянтын эсептөө.  

Маалымат менен иштөө.   

Эсеп, көлөмдү өлчөө менен байланышкан маалыматтарды  чогултуу 

жана берүү, алынган маалыматты  турукташтыруу, талдоо. 

Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй 

туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», «эгер .. .  анда .. .», «чыныгы / 



2032 
 

жалган экенин .. .», «ар бири», «баардыгы»,«кээ бири»). 

Передметтердин, сандардын, геометрия лык фигуралардын катарын 

(чынжырын) эреже боюнча даярдоо. Маалымат  издөө планын, 

жөнөкөй алгоритмин, жазуу, түзүү жана ишке ашыруу.  Таблицаны 

окуу жана толтуруу.  

5. Мекен таануу  (Адам, жаратылыш, коом)  

Адам жана жаратылыш  

    Жаратылыш  бизди курчап турат, бирок адам тарабынан 

түзүлгөн эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. 

Жансыз жана жандуу жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс, 

формасы, салыштырмалуу өлчөмү ж.б.). Мейкиндикте  

предметтердин  жайгашуусу (оң, сол, жогору, төмөн, ж.б.).  

Жаратылыш  көрүнүштөрүнөн мисал: жыл мезгилдеринин 

алмашуусу, кар, жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп 

кетүүсү, күн чыгышы, күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, 

күн менен түн.    Бардык  табигый   объекттер  заттардан турат.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү. Заттардан  

мисалдар: туз, кумшекер,  

суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар. 

Заттар, суюктуктар, газдар  менен жөнөкөй практикалык иштер. 

Жылдыздар  жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер 

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета, 

Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус 

Жердин модели катары. Географиялык карта жана план. 

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана 

картада жайгашуусу.  
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  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде). Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар, 

шамал).  Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын формалары: 

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн 

жана тоолордун  картадагы шарттуу белгилери). Өз   аймагынын 

Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары  

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Аба - газ аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун коргоо, сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси, аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо, аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  
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Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн ж ашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык -

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда  жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын тамактануу 

өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй 

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын 

ролу. Жапайы  жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй 

жаныбарларын багуу. Өз  аймагынын жаныбарлары, алардын 

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.  

Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарла р) биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү. Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр - жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй-жай; 

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  таратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 
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этикалык жана эстетикалык мааниси.  Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн  оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде). Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери. Жаратылыш  ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар, 

өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, 

улуттук парктар жана алардын жаратылышт ы коргоодогу мааниси.   

Жаратылышты  сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан 

айлануу,  сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин 

жашоосундагы ролу.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасын ын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   чыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү  чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү, 

сыйлоо.   

Адам жана коом     

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Ба лдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 
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мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй -

бүлөсү менен эс алуу,  каада-салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм-турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө 

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.   Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  

Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата-

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын 

мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби, Туусу, Гимни; 

Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция  - Кыргыз 

Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  укуктары.  

Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 
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катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,  кесиптери.  Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары. Тууган жерине 

тарыхынын маанилүү окуялары.  

Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  

Мектеп окуучусунун   күн тартиби,    эмгек жана эс алуу 

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,  таза абадагы оюн ден 

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук 

үчүн  ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын 

номерлери.  Жеӊил  жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө 

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн  мектепке чейинки жол, жолдо  

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын  ар кайсы мезгилинде 

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Өрт  

коопсуздугунун  эрежелери, газ, электр энергиясын, сууну 

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш 

адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада  жашаган 

адамдардын ден соолугу жана   коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар 

бир адамдын моралдык парзы.  

 6. Көркөм өнөр.  

Көркөм өнөр   түрлөрү.  

Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем, 

пастел, фломастер, көмүр, бор  ж.б.  Ар  түрдүү  графикалык 

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  сүрөт тартуу 

ролу: негизги, көмөкчү. Жаратылыш, адам, имараттардын, 
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буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу 

көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын   сүрөтүн 

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар. Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин 

негизи.  Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн 

көркөм    каражаттарын тандоо. Адам  баласынын жана табиятын 

живопистеги образдары.  

 Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу. көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, тоголотуу , көлөмдү, форманы 

чоюу). Көлөм  - айкел тилинин негизи. Скульптуранын  негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу 

билдирүү.  

Көркөм долбоорлоо жана дизайн.  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар 

түрдүүлүгү. көркөм образ  түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен 

иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу, көлөмдү, 

форманы чоюу,   кагаз  жана картон  - ийүү, кесүү). Көркөм 

долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам жашоосунда 

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик-жасалгалоо  көркөм өнөрү.    Декоративдик-

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда 

анын ролу. Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик 

буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек,  музыка, ырлар, бийлер, 

эпостордо, уламыштарда, жомоктордо)   синтетикалык  мүнөзү 
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жөнүндө түшүнүк. Салттуу  маданияттагы адамдын образы.   Эркек  

жана аял сулуулугу элдик  маданиятта,   жомоктордо, ырларда. 

Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта жана көркөм  өнөрдө. 

Композиция .  Композициянын тегиздиктеги жана мейкиндиктеги 

башталгыч ыкмалар. Түшүнүктөр: композицияны куруудагы 

горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр: горизонттун 

линиясы, жакын - көбүрөөк, алысыраак -көбүрөөк, тосуулар. 

Композициядагы айырмачылыктын ролу:  төмөн жана жогору, ири 

жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б.  Симметрия  

жана асимметрия.  

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак 

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн  жана  көркөмдөөдөгү    ролу. Түстүн сезимдик 

мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү. 

Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  түс   аркылуу көргөзүү.  

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал, 

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.  

Чийин, штрих,  так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын, 

жаныбарлардын сезимдик абалын   көргөзүү.   

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү  жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу. Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар. 

Табигый формалар. Формалардын  өзгөрүшү. Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүнөздөмөсүнө  тийгизген таасири. 

Силуэт.  

Көлөм .  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.  

Ыргак (Ритм).  Ыргактын  түрлөрү (тынч, жай, тынчы жок 

жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн, тактардын ыргагы. Сүрөт  
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жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын ролу. 

Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды көрсөтүү.  

Декоративдик-көркөм өнөрдө ритмдин  өзгөчө ролу.  

Искусствонун  маанилүү темалары.  

Жер - жалпыбыздын үйүбүз.  Табият жана жаратылыш 

кубулуштарына байкоо жүргүзүү, алардын мүнөзүн жана 

эмоционалдык абалын айырмалоо.   Аба  ырайынын, жыл 

мезгилдеринин, күндүн, түндүн, ар кандай убактарында 

жаратылышты чагылдыруудагы  айырма. Пейзаж  жанры. 

Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар кандай 

искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. Табияттагы 

имараттар: куштардын уясы, ийиндер,  бал челек, таш бака кабыгы, 

үлүлдүн үй, ж.б.   

Адам, адамдар ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү ар 

кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы. 

Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө  темалары искусстводо. 

Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык сезимдерди жана 

сапаттарын ойготуучу жан дүйнөсү жана көркөм образы: 

боорукердик, мээримдүүлүк, колдоо, камкордук, баатырлык, 

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка  себеп болуучу 

каармандардын сүрөттөрү.  

Искусство  бүгүнкү күндө биздин айланабызда. кооз, 

ыӊгайлуу жана  көркөмдүү турмуш -тиричилик буюмдарын, 

транспорт  түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство 

материалдарын жана ар кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары. 

Адамдын күнүмдүк турмушундагы,   физикалы к чөйрөсүн 

уюштуруудагы көркөм өнөрдүн (пластикалык) ролу жөнүндө 
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түшүнүк. Натрюморт  жанры. Имараттар жана сейил парктарын, 

транспорт, идиш -аяк, эмерек жана кийим -кечелерди, китептерди, 

оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.  

Көркөм-чыгармачылык иш  тажрыйбасы .   

Көркөм өнөр, сүрөт жана декоративдик көркөм өнөр 

ишмердүүлүк боюнча ар кандай иш -чараларга катышуу.   Сүрөт 

тартуу,   живопись, айкел, декоративдик искусство негиздерин 

өздөштүрүү. Көркөм сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: 

композиция, форма, ритм, сызык, түс, көлөм фактура. Адамдын 

турмуштук предметтик чөйрөсүнүн моделдерин  түзүү. Ийлеп -

чаптоо жана кагаз пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч 

көндүмдөрүн өздөштүрүү.  

Живописте, сүрөт тартууда, аппликация түзүүдө, көркөм  

долбоорлоодо өз оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 

тандоо жана пайдалануу.   Түс,  тон, композицияны, чийинди, 

мейкиндикти, тактарды, көлөмдү, материалдын фактурасынын   

жардамы менен маанайды чагылдыруу. Ар  түрдүү көркөм 

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды  жекече жана 

жамааттык ишмердүүлүктө пайдалануу: коллаж,  граттаж,  

аппликация, компьютердик  анимация,   толук масштабдуу 

мультипликация,    кагаз пластикасы, гуаши,  акварель,  пастель,  

фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, карандаш, сыя,   колдонуучу 

жана табигый материалдар.  

Көркөм искусство чыгармаларынын  мазмунун жана 

каражаттарын талкуулоого катышуу, чыгармага мамилесин 

билдирүү .  

8.Дене  тарбия.  
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Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Ийкемдүү  дене тарбия .  Окуу  материалы  окуучулардын 

денелик өнүгүүсүн, кыймылдоо жөндөмүн, соматикалык  абалын 

эске алат. Бул башталгыч кыймылдар аркылуу  окуучулардын  

кыймыл кемчиликтерине    тандалма таасир этүү натыйжа бергидей 

болушуна жана татаал кыймыл комплекстерин, айрыкча, окуу  жана 

эмгек ишмердигинде керек болгон  кыймылдарды уюштурууга  

мүмкүнчүлүк берет. Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө 

үчүн көнүгүүлөр бир система катары керек деп уюштурууга өбөлгө 

түзөт. Жөө басуу, чуркоо, секирүү, сойлоо, басуу, сүзүү, лыжа 

тебүү, адам кыймылынын маанилүү каражаты катар ы. 

  Машыгуу учурунда жаракат алууну алдын алуу эрежелери:  

сабак ордун уюштуруу, кийим, бут кийим, жабдууларды тандоо.  

Спорттук  иш-ыкмалары  

Күн  тартибин түзүү .   Ден соолукту чыңдоонун жөнөкөй   жол -

жоболорун аткаруу, туура калыпты жана дене булчуңдардын 

өнүктүрүү калыптандыруу, негизги физикалык сапаттарды 

өнүктүрүү боюнча көнүгүүлөрдүн топтомдорун аткаруу; күн 

тартибинде (эртең менен машыгуу, физкультминуткалар) ден 

соолукту чыңдоо боюнча иш -чараларды жүзөгө ашыруу.  

Физикалык  өнүгүү жана физикалык даярдыгына байкоо 

жүргүзүү .  Боюнун узундугун жана дененин массалык   абалын жана 

физикалык касиеттерин өлчөө. Машыгуу учурунда жүрөктүн 

кагышын өлчөө.  

Оюндар жана оюн-зооктор .  Таза абада ойной турган оюндарды 

уюштуруу жана жүргүзүү (спорт аянттарында жана спорттук залда).  

Физикалык  жакшыртуу  

  Ден соолукту чыңдоо - жакшыртуу ишмердүүлүгү.  
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Дем алуу көнүгүүлөрү. Туура  калыпты калыптандырууга  шарт 

түзүү үчүн көнүгүүлөр. Аяктардын муундарынын  кыймылдуулугун 

жогорулатуу үчүн көнүгүүлөр. Вестибулятордук аппаратты 

өстүрүүгө багытталган көнүгүүлөрдү аткаруу. Макулдашуу  

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү. Тамандын  түзүлүшүн 

калыптандыруу үчүн көнүгүүлөр. (Окуу жыл ичинде бирдей 

бөлүктөргө таратылды). Дем  алуу көнүгүүлөрүнүн топтомдору. Көз  

үчүн гимнастика.  

Спорттук чыңдоо ишмердүүлүгү  

Гимнастика .    Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары .  

Негизги абалдар. Аларды  өзгөртүү.  Жатуу  абалын өзгөртүү.  

Жатуу абалындагы негизги кыймылдар, багытын өзгөртүү.  

Катардагы көнүгүүлөр. Сойлоо. Акробатикалык  көнүгүүлөр. 

Аркада жатып топтоо, артка кайрылуу.  Тизе  бүгүп туруу. Тең  

салмактуулукту сактоо.  

Прикладдык мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. 

Гимнастикалык  дубалга кыймылдар. Сойлоо элементтери жана 

кайра чыгуу менен тоскоолдуктарды жоюу,   гимнастикалык  

тактада кыймылдоо.  

Сүзүү.  

Сууда  сүзүү боюнча окутуу негиздери - теориялык билим. 

"Сүзүү коопсуздугу боюнча сабактар". "Параолимпиадалык сүзүү." 

"Баттерфляй техникасы боюнча сүзүү ыкмасы."  

Жер жана сууда  практикалык көнүгүүлөр  - (кургактык).   

Баттерфляй ыкмасы   боюнча кыймылдарды үйрөнүү. Баттерфляй 

ыкмасы   боюнча  кол жана буттардын кыймылдары.  Баттерфляй 

ыкмасы   боюнча   сүзүү учурунда спортчунун дем алуусу. 

Баттерфляй ыкмасы   боюнча сүзүүдө   кол -буттардын 

кыймылдарын үйрөнүү, дем алуу.  
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Баттерфляй ыкмасы боюнча сүзүүдө кыймылдарды үйрөнүү 

үчүн көнүгүүлөр, көкүрөк жана арты менен   сүзүү көнүгүүлөрү .  

Буттары менен сүзүү  техникаларын үйрөнүү,     көкүрөгүндө 

сууда сүзүү, таяныч колдоосу менен сууда сүзүүгө үйрөнүү, 

көлмөнүн   тайыз бөлүгү жакта Баттерфляй ыкмасы    боюнча сууда 

сүзүү. Көкүрөк менен сүзүү  учурунда бурулуштарды аткарууга 

окутуу.   Аркасы менен сүзүү  учурунда бурулуштарды аткарууга 

окутуу.  

Жеңил атлетика.  

Ыргытуу: чоң топту (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска 

ыргытуу.  

Салуу: бир чакан топту тик максаттуу жана алыстан ыргытуу.  

"Колдонмо көнүгүүлөр"  бөлүгү  физикалык сапаттарды 

өнүктүрүүгө  жана жаш курактык таяныч -статикалык   

функцияларды калыптандырууга багытталган, биринчи кезекте 

жашоодо, турмушта, окуу процессинде жана эмгек ишмердигинде 

өзгөчө  керек болгон  көнүгүүлөр: басуу жана чуркоо, тизилүү жана 

кайра тизилүү, техникалык каражаттардын жардамы менен 

кыймылдоо (баскычтар, коляскалар), ритмикалык жана бий 

көнүгүүлөрү. балдар үчүн атайын маанидеги буюмдар  менен 

көнүгүүлөрдү аткаруу, атайын бөлүмдө  берилген жана 

окуучулардын кыймыл  тажрыйбасын байытуу үчүн   зарыл   

практикалык материалдар менен көрсөтүлгөн. Бул гимнастикалык 

таякчалар, желектер, чакан топтор, обручтар  менен,  көнүгүүлөр. 

Программаны өтүүдө өзгөчө көңүл туура туруктуу жана те з басууну 

калыптандырууга    бурулушу керек. Дене тарбия мугалими басуу 

аппараттары, балдак, таяк менен  басуу өзгөчөлүктөрү тууралуу 

билиши керек,  таяныч -кыймыл аппаратынын  ар кандай  

ооруларынын өзгөчөлүктөрү,  ортопедиялык алдын -алуу иш-
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чаралары, ортопедиялык режим талаптарын жана таяныч –кыймыл 

аппаратынын  ар кандай патология учурунда басууну тууралоонун  

негизги жолдорун   билиши зарыл..  

   

  Коррекциялык –өнүктүрүүчү курстардын мазмуну.  

Багыттар билим берүү программасын  толуктоочу түзөтүү ишинин 

программасынын структурасын түзүшөт: 

• медициналык коррекция жана абилитация (дарылоо жана тарбия берүү 

ишмердүүлүгү, дары-дармек менен дарылоо, психотерапиялык дарылоо); 

• таанып билүү  процесстерин  психологиялык коррекциялоо; 

• эмоционалдык  бузулууларынын психологиялык  коррекциялоо; 

• коомдук жана психологиялык көрүнүштөрдү психологиялык коррекциялоо; 

• кептик бузулууларды коррекциялоо; 

• окуу жана жазуу бузулууларын коррекциялоо. 

ТКАБ  балдар   орто мектепке ийгиликтүү кошулушу үчүн, жеткиликтүү 

чөйрөнү  камсыз кылуудан  тышкары, өзгөчө жардамды уюштурууга муктаж. 

Мугалимдер, ата-энелер, балдар жааматынын жана кыймыл бузулуулары бар 

баланын  өзүнүн  системалуу атайын психо-педагогикалык колдоо көрсөтүү  

милдеттүү болуп саналат. 

3.2.3. Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  

программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

кыймыл-таяныч аппараты бузулган  балдардын билим алуу 

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан тышкаркы жана 

коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук башка 

субъекттерин   адеп -ахлактык жол менен уюштурууга багытталган  

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий баалуулуктарды 
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жана моралдык артыкчылыктарын системасынын негизинде жүзөгө 

ашырат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы  кыймыл-таяныч 

аппараты бузулган  балдарга билим берүү процессинде  өз өлкөсүн 

сүйүүгө, алардын элдин жана өлкөнүн маданий жана тарыхый 

мурастарын урматтоо, коомдук жоопкерчиликтүү жүрүм -турумун 

тарбиялоого багытталган.  Программанын негизи  өзөктүү  

тарбиялык максаттарына, коомдун негизги улуттук жана жалпы 

адамзаттык баалуулуктарына таянат.   

 Башталгыч жалпы билим берүү баскычында кыймыл -таяныч 

аппараты бузулган  балдарды адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү 

жана тарбиялоонун максаты  алардын адеп -сезимдерин жана адеп-

ахлактык жүрүм-турумун калыптандыруу шартында коомдун 

негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  

коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы милдеттерин 

улуттук жана аймактык  шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу 

өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле ПӨК  окуучулардын жана алардын 

ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске 

алуу менен конкреттештире  алат.  

3.2.4. Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз 

жашоону калыптандыруу программасы   

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:   

  экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө түшүнүктөрдү 

турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  адамдар жана 

айлана чөйрө үчүн  коопсуз ырааттуу жүрүштүн мисалында;  
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  балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону ойготуу (өз 

ден соолугу үчүн кызыкдар мамилени калыптандыруу) уюмдун 

сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим берүү иш -

чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо мүнөзү;  

  жаратылышка  таанып билүү кызыкчылыгы менен   жана аяр  

мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

  балдардын жаш курак, психикалык өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия 

жана спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү   эсепке алуу менен, 

оптималдуу кыймыл тартиптерин колдонуу;  

  күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  

  окуучулардын  тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү  таасир  

тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин 

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден-бир терс мамиле түзүү;  

  окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден соолугуна 

байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга тайманбастык 

менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,  жеке 

гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  

даярдыгын  өнүктүрүү;  

  айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн жана 

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм - 

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

Экологиялык маданияттын калыптандыруу программасы билим 

берүү системасы-иш-аракеттери жана маданий -тарыхый мамилелер, 

аймактагы этникалык, коомдук -экономикалык, табигый жана 

аймактык жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, үй -бүлөлөр 

сурамдардын жана башка предметтерди негизинде иштелип чыккан 

жана милдеттерди, пландаштырылган натыйжаларга шарттарын 
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тактоого багытталат жана аны ишке ашыруу, үй -бүлө, кошумча 

билим берүү мекемелеринин жана башка коомдук уюмдар менен өз 

ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болот.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы, БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн 

инсандык жыйынтыктарына жеке өнүгүү боюнча талаптарына 

жетишүүгө салым кошууга милдеттүү:  

  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү жөнүндөгү 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Программа окуучулардын мотивациясын өнүктүрүүгө жана 

дени  сак жана экологиялык таза жашоо даярдыгын, жаратылышты 

рухий өнүгүү,  маалыматтын, сулуулуктун, ден соолуктун, 

материалдык жыргалчылыктын булагы катары баалоону 

калыптандырууга багытталган.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу  программасы  жалпы билим берүүчү мектеп үчүн 

иштелип чыккан таяныч -кыймыл аппараты бузулган окуучулар үчүн  

БЖБ БЫББПтын негизинде  бул балдардын билим алуу 

муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн  

3.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  
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Коррекциялык иштин  программасы Мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулардын Мамлекеттик жалпы башталгыч  билим берүү  

стандартына ылайык  таяныч-кыймыл аппараты бузулган акыл -эс 

жана эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык 

жагынан кемчиликтерин коррекциялоого, социалдык 

ылайыкташуусуна көмөк көрсөтүүчү бирдиктүү жардам системасын 

түзүү, БЖББ БЫББПын өздөштүрүүгө багытталган.  

 Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери (курстары) 

(психологиялык коррекциялоо, логопедия, кыймыл түзөтүү, 

ошондой эле мейкиндикте жана түздүктө багыт алуу,   сезүү  

маалымдуулугун өнүктүрүүгө багытталган  жеке жана   топтук 

сабактар) турмуштук көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп 

саналат. Өнүгүү  кемчилиги канчалык татаал болсо, ондоо жана 

өнүктүрүү боюнча иш -чаралар ошончолук талап кылынат.  

Түзөтүү  жана өнүктүрүү иши   мугалим, психолог тарабынан 

окуучулардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү боюнча жекече  

айырмачылыктарын аныктоо  менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун  

жеке  өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске 

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,   таанып -

билүү жөндөмдүүлүгүн өнүгүү деңгээли жана өзгөчөлүктөрү, 

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир 

окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү  эске алынат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан  тышкаркы иш 

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү  иштин 

жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду) 
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өткөрүү  колдонуудагы ченемдик укуктук жана билим берүү 

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.  

ТКАБ окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына 

кирет: дарылоо дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, 

таанып-билүү иш-милдеттерин  өнүктүрүү жана түзөтүү үчүн жеке 

жана топтук сабактар.  

Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.  Түзөтүүчү 

иштин программасын ишке ашыруунун негизги механизмдери 

болуп  уюмдун адистеринин  оптималдуу түзүлгөн аракеттенишүү,  

билим берүү жараянына ар тараптуу, системалуу түрдө колдоо 

көрсөтүү, социалдык өнөктөштүк, уюмд ун тышкы ресурстар менен 

кесиптик катышуусун (коомдун башка институттары менен уюмдар) 

болжолдойт.  

 Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү  камсыз кылат: ТКАБ 

окуучулардын    психофизикалык өнүгүүсүн   көп кырдуу талдоо; 

диагноздоо үчүн комплекстүү мамиле кылуу, психикалык 

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен  маселелерин аныктоо жана 

чечүү,   окуучуларга  жекече билим берүү маршруттарын иштеп 

чыгуу.  

3.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   ТКАБ 

окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын 

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз  

кылат.  
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Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  ТКАБ окуучулардын ЖББ 

БЫББПты өздөштүрүүсүндө  күтүлгөн натыйжаларга жетишүүгө 

багытталган сабактан тышкары  иш -чаралардын алкагында   билим 

берүүнүн башка түрлөрүн жүзөгө ашырууну түшүнүшөт. Сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүк   окутуудан башка тарбиялоо жана коомго 

кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү ишмердүүлүктүн түрлөрүн   

бириктирет.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты ПӨК окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 

жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча шар ттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү  камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  таяныч -кыймыл аппаратында 

бузулуулары бар окуучулардын жана алардын кадимки   өнүгүп 

келе жаткан курбуларынын   жөндөмдүүлүктөрүн жана 

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  негизги максаты 

окуучуларга коомдо жашоо үчүн зарыл болгон коомдук тажрыйбага   

жетүү жана коомдо кабыл алынган баалуулуктарды пайда болушу 

үчүн шарттарды түзүү болуп саналат,  та яныч-кыймыл аппаратында 

бузулуулары бар ар бир окуучуну толук өнүктүрүү жана коомго 

кошуу үчүн шарттарды түзүү, алардын бош убактысында коомдук 

жана интеллектуалдык кызыкчылыктарын өнүктүрүү үчүн 

тарбиялоо шарттарын түзүү.  
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  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, 

адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу   формалары: жеке 

жана топтук сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  

таймаштар,  конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

3.3. Уюштуруу бөлүгү  

3.3.1. Окуу  планы  

Окуу планынын милдеттүү предметтик аймактары жана окуу 

предметтери БББ Мамлекеттик стандартына туура келет.  

ТКАБ балдар үчүн БЖБ БЫББПтын ишке ашырган Кыргыз 

Республикасынын Уюмдарынын окуу планы (мындан ары –  окуу 

планы), жалпы жүктүн көлөмүн, окуучулардын аудиториялык   

жүгүнүн көлөмүн,  бекитет, милдеттүү окуу аймактарынын курамын 

жана түзүмүн бекитет, класстар жана окуу предметтери боюнча 

өздөштүрүүгө берилген  окуу убакытын бө лүштүрөт.  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары   топтук жана жекече 

түзөтүү сабактар менен берилген, ТКАБ  окуучулардын  акыл -эс 

жана физикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерин коррекциялоого 

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу   күндүн ичинде  

жана сабактан тышкары убакытта  өткөрүлөт. Жекече түзөтүү  
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сабактар үчүн 25 мүнөткө чейин, топтук сабактар үчүн 40 мүнөт 

чектелет.  

ТКАБ окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына 

кирет: дарылоо дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, 

таанып-билүү иш-милдеттерин  өнүктүрүү жана түзөтүү үчүн жеке 

жана топтук сабактар.  

Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.   

  Дене  тарбия  сабактары жалпы сабактар менен кезектешип 

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,   дене тарбия сабагынан 

тышкары   айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана 

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,  динамикалык 

тыныгууну  камсыз кылуучу сабактар коюлушу   мүмкүн ( жумасына 

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).  

ДДТ менен ИДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын 

жеке жетишпестиктерин  коррекциялоону камсыз кылат.    ар бир 

окуучуга  саатардын саны  саламаттык сактоо кызматы тарабынан  

кыймыл бузулуусунун  оорлугуна жараша (2 - 5 сааттан  жумасына.) 

аныкталат.  

  "Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК) 

предмети болууга тийиш. зарыл болсо, жалпы дене тарбия 

сабактары   кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК  

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек.  Бул  учурда ИДК 

мугалими,  кыймыл сферасында жеке бузулуулар менен  

натыйжалуу   түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.  

Окуу предметтеринин жумушчу программалары  
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Окуу предметтеринин, курстардын  жумушчу программалары 

ТКАБ окуучулардын жалпы билим  берүү программасын  

өздөштүрүүнү камсыз кылуусу зарыл.  

 

3.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде  

иштеген мектептерде    кыймыл -таяныч аппараты  бузулган 

окуучулар  үчүн башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программасын ишке 

ашырууга шарттардын системасы.  

  Кадрдык  шарттар.  

Кадрдык камсыз болуу - мектеп системасындагы ТКАБ окуучу 

үчүн медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген 

окутуучулардын жана кызматкерлердин билимин мүнөздөмөлөр ү . 

Билим берүү уюму ТКАБ окуучулары үчүн негизги билим берүү 

программасын ишке ашырууда тиешелүү багыттагы жана 

деңгээлдеги   билимге  ээ болгон педагогикалык, жетекчилик жана 

башка кызматкерлери менен жабдылууга тийиш керек.    

Мугалимдер: педагогикалык адистиктин  деңгээлинде же 

болбосо "Педагогикалык билим берүү"   багыт ы боюнча   жогорку 

кесиптик билимге ээ болушу керек  

 Мугалим- логопед   «Педагогика» багытындагы «Түзөтүү 

педагогикасы»  профили боюнча жогорку кесиптик билими же 

"Атайын билим берүү"  багыты боюнча «мугалим -дефектолог» 

адистигине (бакалавр же магистр даражасы, же адистиги боюнча) ээ 

болушу керек;  

 

Ийкемдүү  дене тарбия мугалими дене тарбия жана спорт 

жаатында жогорку кесиптик билимге  ээ болушу керек.  
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Профессионалдык  кесиптин жана даярдыктын бардык 

вариантында   мугалим       Ийкемд үү  дене тарбия   жаатында   

кайра даярдоодон өтүшү керек.  

   Педагогикалык кызматкерлер: башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, 

кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү 

кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим   

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  

инклюзивдик билим берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу 

боюнча документи болушу керек.  

Финансылык   шарттар  

 Каржылык  камсыздоо  кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн 

БЖББ БЫЖББПтын ар бир вариантына  аныкталган материалдык -

техникалык жана кадрдык шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык 

келүүгө тийиш.  

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Вариант  3.1 Кыймыл -таяныч аппараты окуучу   ден 

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын 

чөйрөсүндө ошол  эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп 

божомолдоого болот. Кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн 

атайын билим берүү муктаждыктарына ылайыкташтырылган 

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы 

билим берүүчү программа  каралышы керек, ал   программаны ишке 

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз 

кылуу үчүн:  

14) Кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПты   ишке ашыруунун жүрүшүндө   программанын 
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структурасына  коррекциялык  иштин программасын   

милдеттүү түрдө киргизүү  адистердин атайын сапаттуу 

түзүмүн талап кылат;  

2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына 

тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка 

кызматкерлердин (жардамчылардын, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн 

керектүү саламаттык сактоо кызматкерлерин, атайын 

техникалык жабдууларды жана кошумча түзүлүштөрдү 

коштоочу инженерди) белгиленет.  

15) БЖББ БЫЖББПты  жүзөгө  ашыруу үчүн Кыймыл -таяныч 

аппараты окуучулар үчүн  мамлекеттик билим берүү  

стандартына ылайык атайын материалдык -техникалык 

шарттарды түзүү (атайын окуу китептери жана атайын окуу 

куралдары, атайын жабдууларды, атайын техникалык 

каражаттар,    жардамчы шаймандарды колдонууга, атайын  

компьютердик программалар ж.б..)    

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПты   ишке ашыруунун жүрүшүндө   бузулуулары жок ар 

бир   окуучуну    каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн. 

Инклюзивдик класска адамдык жана материалдык ресурстарга 
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нормативдик чыгымдар, класста психикалык жана ф изикалык ден 

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,   бүт 

мектептин бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык   эсептелген.  

4. ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ИДЕЯЛАРЫНЫН 

НЕГИЗИНДЕ  ИШТЕГЕН МЕКТЕПТЕРДЕ АКЫЛ -ЭСИНДЕ 

ЖЕӉИЛ АРТТА КАЛУУСУ БАР  КЫЙМЫЛ -ТАЯНЫЧ 

АППАРАТЫ БУЗУЛГАН ОКУУЧУЛАР  ҮЧҮН БАШТАЛГЫЧ 

БИЛИМ БЕРҮҮНҮН БОЛЖОЛДУУ ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН 

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫ   (ВАРИАНТ 6.3.) 

4.1. Максаттуу бөлүм  

4.1.1. Түшүндүрмө кат  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллекти бузулган)  

таяныч-кыймыл аппараты бузулган окуучулар  үчүн жалпы билим 

берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программас ынын ишке ашыруу 

максаты  —   окуучулардын  социалдык жана маданий тажрыйбаны 

өздөштүрүүнү  камсыз кылуучу, өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн  

канааттандыра турган  шарттарды түзүү аркылуу, ден - соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын мамлекеттик били м берүү 

стандартынын талаптарын аткаруу.  

Стандартка ылайык  бул топтогу окуучулардын башталгыч  

жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден - соолугунун 

мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын 

жетишкендиктерине туура келбейт, билимди про лонгацияланган 

(узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  
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Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)   иштеп чыгууда 

жана ишке ашыруунун    мамилелери  жана принциптери 1. Жалпы 

жоболор бөлүмүндө көрсөтүлгөн.  

 

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар  таяныч-кыймыл 

аппараты бузулган окуучулардын психологиялык -

педагогикалык мүнөздөмөсү   

Бул окуучулардын тобу -  кыймыл чөйрөсүндө  ар кандай 

терендиктеги бузулууларга ээ жана нейросенсордук бузулуулар 

менен татаалданган  жеңил интеллектуалдык бузулуулары бар,    

ошондой эле дизартриялык  бузуулары жана   системалуу кеп 

жетишпестиктерине   ээ  балдар.  

Акыл-эсинде   бузулуулары бар балдардын психикалык 

функцияларынын бузулуулары көп учурда жалпы мүнөзгө ээ.         

Таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн жогорку түрлөрүнүн 

жетишсиздиги - абстракттуу логикалык ой -жүгүртүүнүн жана 

жогорку, өзгөчө  гноситикалык  милдеттердин бузулуусу биринчи 

орунда турат.  Инсандык  өзгөчөлүктөр таанып билүү 

кызыкчылыктарынын төмөндүгү, жетишсиз  криткалуулук менен 

мүнөздөлөт. Бул учурларда,  басынуу сезими азыраак, бирок  

эрктин алсыздыгы жана мотивациянын начарлыгы  белгиле нет.  

Мындан тышкары, алардын жан чөйрөсүнүн жетиле 

өнүкпөгөндүгүндөгү  бар. Эмоционалдык  сезим  курчап турган  

дүйнөнүн динамикасынын таасирине   туура келбейт,  бир 

маанайдан  башка  маанайга тез өтүү байкалат.   Окуучуларда  

көбүнчө эрк процесстери  бузулган: өзгөчө демилгелүүлүк,  өз 

алдынча    иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,   иш -аракеттерин 
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баалай алышпайт. Бул  топтогу окуучулардын инсандык    терс 

сапаттары жана негативдүү сапаттары байкалат.   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык  

бузулуулары бар) кыймыл -таяныч аппараты бузулган 

окуучулардын өзгөчө  билим алуу муктаждыктары  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар кыймыл -таяныч 

аппараты бузулган окуучулардын билим алуудагы  өзгөчө  

муктаждыктары кыймыл бузулууларынын  жана психикалык  

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү менен шартталып  окуу  процессин 

куруунун өзгөчө  логикасын аныктайт  жана  билим берүүнүн  

мазмуну менен түзүмүндө  чагылдырылат.  Ошону менен бирге 

кыймыл -таяныч аппараты бузулган окуучуларга  мүнөздүү 

билим алуудагы  төмөнкү  өзгөчө  муктаждыктарды бөлүп 

көрсөтсөк болот:  

  Окутуу жана тарбиялоону уюштурууда кээ бир 

факторлорду эске  алуу:  мисалы -физикалык  жүктүн режимин;  

  өзгөрүүсүз  анализаторлор аркылуу сезүү тажрыйбасын 

максаттуу байытуу (түзөтүүчү);  

  кабыл алууну максаттуу башкаруу;  

  ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;  

  мейкиндик жана предметтик элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн, 

калыптандыруу, байытуу, коррекциялоо аркылуу, 

билимдердин  вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;  

  окутуу жана таанып -билүү иш-аракети үчүн атайын 

ыкмаларын колдонуу;  

    окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын 

системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;  
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   педагог менен окуучулар ортосундагы  карым–катышты  

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо;  

   билим берүү уюму менен үй бүлөөнүн карым–катышын  

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо.  

4.1.2.  Таяныч-кыймыл аппараты бузулган  окуучулардын 

жалпы башталгыч билим берүүнүн   болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн программасын   

өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган натыйжалары  

Жалпы  башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган 

жалпы билим берүүнүн программасын   таяныч -кыймыл аппараты 

бузулган  акыл эси артта калган окуучулар  тарабынан 

өздөштүрүүсү эки түрлүү  жыйынтыктарга жетүүнү  камсыз кылат: 

инсандык  жана предметтик  

  Инсандык  жыйынтыктар  төмөнкүлөрдү        чагылыдырат:  

   окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу  

ишмердүүлүгүнө     кызыгууну жана   мугалим жана окуучулар 

менен карым-катыш түзүү  көндүмдөрүн  калыптандыруу;  

   Өз  өлкөсүн жана шаарын сүйүүнү өнүктүрүү;  

  башкалардын сезимдерин түшүнүүгө жана сезе билүү 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктарын жана 

эмоционалдык адептик сезгичтигин  калыптандыруу;  

   баарлашуу көндүмдөрүн  калыптандыруу жана   коомдук   

кызматташуу   ченедерин өздөштүрүү;   

  ден соолукту сактоо, коопсуз, саламат жашоо эрежелери  

жөнүндө  билимдерин калыптандыруу;  

  предметтик-практикалык ишмердикке, эмгек кыймылдарына  

кызыгуусун   калыптандыруу .  
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 Предметтик жыйынтыктар  окуучулардын окуу предметтерди жана 

коррекциялык- өнүктүрүүчү аймактардын курстарын   

өздөштүрүүнү  чагылдырат. Окуучулардын предметтик 

жыйынтыктарды өздөштүрүүсү окуучуну кийинки класска 

которууда негизги критерий болуп эсептелбеш и керек, бирок  

жыйынтык жетишкендиктерге жетишүүдөнегизги көрсөткүч катары 

эсептелиши мүмкүн. БББ ЖББЫП предметтик жыйынтыктарды 

өздөштүрүүнүн  эки деңгээлин аныктайт: минималдуу жана 

жетиштүү.  

Жетиштүү деңгээл бардык окуучуларга милдеттүү эмес.  

Минималдуу деңгээл –таяныч-кыймыл аппараты бузулган  

акыл эси артта калган окуучулардын бардыгына милдеттүү  болуп 

саналат. Бирок бул деңгээлге жетишүүнүн жоктугу программанын 

варианты боюнча билим алууга  тоскоолдук болуп саналбайт.  

4.1.3.  Таяныч-кыймыл аппараты   бузулган  окуучулардын     

башталгыч билим берүү  боюнча жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн   

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы  

 Акыл эси артта калган окуучулардын белгиленген  жыйынтыктарга  

жетүүсүн  баалоо системасы камсыз кылуусу керек:  

1)   өздөштүрүү жыйынтыктарындагы жетишкендиктеринин 

динамикасына баа берүүнү, критерийлерди, баалоонун аспаптарын 

жана куралдарын,  жыйынтыктарды көрсөштүүүнүн  формаларын, 

баалоону колдонуунун шарттарын жана чектер ин;  

2) Билим берүү    процессин окуучунун   жашоо 

ыйгарымдарынын жана инсандык  өнүгүүсүнө, окуу предметтердин  

программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарына 

жетүүсүнө     багытташ  керек;  
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3) БББ ЖББЫПты   өздөштүрүүнүн   белгиленген 

жыйынтыктарына жетүүсүн  баалоону интегративдүү      

мамилесин  камсыз кылууну;  

4) Окуу жетишкендиктеринин  динамикасны баалоого жол 

бериш керек.  

4.2. Мазмундуу  бөлүм  

4.2.1.  Жалпы негизги  окуу иш -аракеттерин калыптандыруу 

программасы.  

  Программа ТКАБ интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган 

окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк жана 

коммуникативдик иш -аракеттерин    калыптандырууга багытталган.  

 Окуу сабактар боюнча жалпы иш -аракеттерин көрсөткөн,    

окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин  

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин 

бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,   окуучулардын  

таанып билүү жана билим берүү максатарын  өнүгүүсүнө өбөлгө 

түзөт.  

Ар кандай билим берүү кырдаалдарында бардык иш топторду 

пайдалануу жөндөмү, алардын калыптангандыгынын көрсөткүчү 

болуп эсептелет  

Жалпы  окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу,   окуучулардын 

жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, таанып билүүсүнүн 

өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу , сабактан тышкаркы 

иш-чараларда  жана сабактарда,  коррекциялык - өнүктүрүүчүү  

аймактын   курстарында   ишке ашырылат.  

Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -

аракеттерин  калыптандыруу  окуу сабактарында жана  

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактардын    курстарында, сабактан 

тышкары жана мектептик ишмердикте  ишке ашырылат.  
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4.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү  

аймактын курстарынын программасы  

Окуу сабактарынын негизги мазмуну  

Кыргыз/орус тили  

Окуу техникасы.  

  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга акырындап өтүү  

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),   текст таанууга 

мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын акырындык менен 

көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык басым жана тыным 

ченемдерин сактоо менен окуу.       Тексттен  керектүү маалыматты 

табуу  жөндөмү. Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө.  

Оозеки кепти  өстүрүү  

Толук жана ылганган баяндоо (мугалимдин жардамы менен), окуган 

окуяга   окшоштуруп баяндоо.  

Ырларды, тамсилдерди жаттоо.  

Класстан тышкаркы окуу.  

Мектеп  китепканасында бар балдар үчүн китептерди жана балдар 

гезит-журналдарын окуу;   китептин  атын, жазуучунун атын атоо; 

мазмуну боюнча суроолорго жооп алуу; окулган айрым 

эпизоддорду  баяндоо.  

Болжолдуу темалар.  

Кыргыз/орус жазуучуларынын,   элдик чыгармаларын окуу.  

согуш учурунда элдин баатырлыгы жөнүндө  аңгемелерди жана 

поэмаларды окуу.  

Окуучулар үчүн коомдук -пайдалуу иштер.  
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 Кыргыз,орус жана чет элдик классикалык   жазуучулардын, 

жаныбарлар дүйнөсүн сактоо, жыл  мезгилдери жана жаратылыш 

тууралуу   аңгемелерин жана ырларын окуу.  

Практикалык грамматикалык көнүгүүлөр, туура жазуу жана сөз 

өстүрүү .  

Грамматика,  туура жазуу, жана сөз өстүр үү . 

Тамгалар жана тыбыштар.  

Алфавит. Ичкертүү белгисин сөздүн аягында жана сөздүн 

ортосунда   пайдалануу. Ичкертүү белгиси е ,ю,я,и   тамгаларынын   

алдында.    

Жумшак   жана   каткалаӊ үнсүздөр.   

Басым.  

Сөз.  

Сөздөрдүн  негизги категорияларын айырмалоо(заттардын аттары, 

иш-аракеттер, сапаттар),  аларды  бири -бирине карата   туура 

пайдалануу.  

Энчилүү  аттар.  Энчилүү  аттардын  чөйрөсүн кеңейтүү: дарыялар, 

тоолор, суулар. Энчилүү  аттарды баш тамга  менен жазуу.  

Тектеш сөздөр. Тектеш сөздөрдүн жалпы бөлүгү (уңгу).  

Сүйлөм.  

Кепти сүйлөмдөргө бөлүү, сүйлөмдөрдөн  ким же эмнени  

билдирүүчү сөздөрдү  бөлүп көрсөтүү.  

Сүйлөм  түзүү боюнча көнүгүүлөр. Сүйлөм жайылтуу. Сүйлөмдөгү  

сөздөр ортосундагы байланышты суроолор   боюнча аныктоо.  

Окуучулардын билим  жана көндүмдөрү үчүн негизги талаптар:  

Окуучулар  ээ болушу керек:  

 Сүйлөм  түзгөндү жана жайылтууну, сүйлөмдөгү  сөздөр 

ортосундагы байланышты суроолор   боюнча аныктоону;  
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сөздүн (тыбыштарды айырмалоо, сөздөгү тыбыштардын 

кезектүүлүгүн аныктоо) тыбыштык курамын талдоо;  

  кол жазма  менен жазылган жана басма   текстти толук сөздөр  

жана сөз айкаштары  менен көчүрүп жазганды;  

диктант сүйлөмдөр жана текст (30 -35 сөздөр).  

 Окуучулар  билиши керек:  

алфавитти; сөздүктөгү сөздөрдүн  алфавит боюнча тартибин.  

«Айлана –чөйрө»  

Бул  предметтин  максаты болуп  окуучулардын сөз  байлыгын   

байытуу жана тактоо болуп саналат. Кубулуштарды жана 

предметтерди атоо жана аларды  негизги касиеттери,   

өзгөчөлүктөрү боюнча айырмалоо. Буюмдарды  салыштыруу, 

алардын ортосундагы негизги  мамилелерди түзүү, классификация.  

Маекте жигердүүлүк менен  катышуу.  

Божолдуу тематика:  

Жаратылыштагы мезгилдик өзгөрүүлөр.  Аба ырайы (ачык -айкын, 

булут,  жамгыр, шамал, чагылган). Күндүн  ар кайсы убакта күн 

бийиктиги. Жай белгилери: күн жылуу, ыс ык, шүүдүрүм, туман, 

булуттар асманды кара булут каптап, жайкы жамгыр, жамгыр, 

мөндүр, бороон (чагылган, күндүн күркүрөгөнү). Айыл  жериндеги 

жайкы жумуштар. Жай  айларынын аттары. Күз  белгилери: муздак 

шамал, көп жаан, суук болуп баштайт, дарак  жалбырак тары 

саргайып кетет жана түшөт,   канаттуулар   жылуу  жакка учуп 

жатышат. Күзгү  айлардын аттары. Кыш белгилери: кар, суук, 

бороон, күн кыска, түн узун, суулар тоңуп калат,  дарыяларда муз 

катуу, тайгак, канаттуулар ачка болуп, азык издешет, канаттуулар 

жөнүндө  кам көрүү. Адам эмгеги. Кыш айларынын аттары. Жаз  

белгилери: күн жогору көтөрүлүп, күн жылуу, муз көчкү, суу 
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каптап,  биринчи чөп, гүлдөр, бак -дарактар жана бадалдар бүчүр 

байлады, көчөдө   адамдар  бакчаларды, өсүмдүктөрдү дарактарды 

жана бадалдарды отургуза баштады,  жалбырактары жана гүлдөр  

ачыла баштады, мөмөлүү дарактар гүлдөп, бакчада жана гүл 

бакчада   үрөндөрдү себүү башталды, курт -кумурскалар, куштар 

бар. Жаз ай аталыштары  

Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл, 

көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.  Өз  аймагынын суулары 

(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  

Суу. Суу  касиеттери. Суунун абалдары, тирүү организмдер, 

жаратылыш, адамдын жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Суунун 

коргоо, сууну   сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, сабак, 

жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу 

(жарык, жылуулук, аба, суу,)  үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү. 

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүү лөрдү бекемдөө. 

Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы, маданий жана бөлмө 

өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо чарбачылыгы, 

жаратылыш үчүн  мааниси.   Өз  аймагынын өсүмдүктөрү, алардын 

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык -

түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын, 

сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары.  

 Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 
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алуу, кан айлануу,  сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу. Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,   ч ыӊ ден соолук 

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы 

адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Үй-бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо 

мамилелери.   Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү. Балдарга, 

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети. 

Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө 

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар 

жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй-

бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп 

жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.  Мектеп  окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара 

жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери. Тааныш  жана бейтааныш кишилер жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү.  Мектептерде  жана башка 

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана 

коомдогу эмгектин наркы.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. Жер, 

аба жана суу транспорту. Транспортту  пайдалануу эрежелери. 

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз, 

Интернет.  
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Математика  

Сандар  жана көлөмдөр. Буюмдарды  эсептөө. Нөлдөн миллионго 

чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана разряддар. 

Кошулучулардын  суммасы катары көп орундуу сандар менен 

тааныштыруу. Сандарды  салыштыруу жана сандардын тартиби, 

салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм,  

килограмм,  центнер,  тонна);    көлөм бирдиги  (литр), убакыт 

бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир  тектүү өлчөө 

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир  тектүү к өлөмдөрдү  

салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн 

бири, төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.   

100гө  чейинки сандарды разряддан өтүүсүз  кошуу, кемитүү.  

 Разряддан  өтүү менен  эки орундуу сандарга    бир орундуу 

сандарды  кошуу, эки орундуу сандардан    бир орундуу 

сандарды  кемитүү.  

 3, 6, 9, 4, 8, 7ден кошуу жана алуу.  

Кошуу жадыбалы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9дун көбөйтүү  жадыбалы.  3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9дун  бөлүү жадыбалы. Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бө лүү 

ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз  бир 

компонентин табуу.   

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.  Үзүк  сызыктын 

узундугу. Узундук  бирдиги (мм, см, дм, км).  Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  

Геометриялык фигуранын аянты.  Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   м

2
). 

Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    
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Масса бирдиги (өлчөм), центнер. Аталышы: 1ц. Наркы: 1ц = 100 

кг (эскертменин жардамы аркылуу).  

Узундук бирдиги (өлчөм) - миллиметр. Белги 1 мм. Наркы: 1 см 

= 10 мм. (эскертменин жардамы аркы луу)  

Убакыт бирдиги (өлчөм), бир - секунд. Белги: 1с. Катышы 1с= 60 

мүн. Секунд жебеси.   Сааттын  убагын  аныктоо   1 мүн тактык 

менен  (5 саат, 18 мүнөт, 6 саат 13 мүнөт, ж.б.).   

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:  эсеге көп, мынчага көп 

(мынчага аз, мынча эсе аз)   кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол, 

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Масе лени чечүү  жолун 

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар 

жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.  Мейкиндик мамилелер. 

Геометриялык фигуралар.  Предметтердин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол, 

ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).   

Көркөм өнөр.  

Окуучулар билиш керек:  

Мугалимдин жардамын колдонуу менен  барактын өлчөмүнө 

жараша сүрөттүн өлчөмүн аныктоону;  

Мугалимдин  жардамы менен   сүрөттөлгөн объектиле рдин 

(түстүү карандаш, гуашь) түсүн берүүгө;  

Гуашь  боекторун колдонуп оюу үлгүлөрүн тартканды 

(моделдерге);  
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  Шеригинин  жана өзүнүн сүрөтүн  анализдөө    (мугалимдин 

суроолору боюнча);  

Объекттерди мейкиндик мүнөздөмөлөрүн жана мейкиндик 

мамилелерди көрсөтүү менен,   сөздөрдү   пайдаланууну;  

Чон кишинин  жардамы менен көркөм   иштин мазмуну жана 

өзгөчөлүктөрү  жөнүндө айтып бере алат.  

Дене  тарбия.  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Ийкемдүү  дене тарбия .  Окуу  материалы  окуучулардын 

денелик өнүгүүсүн, кыймылдоо жөндөмүн, соматикалык  абалын 

эске алат. Бул башталгыч кыймылдар аркылуу  окуучулардын  

кыймыл кемчиликтерине    тандалма таасир этүү натыйжа бергидей 

болушуна жана татаал кыймыл комплекстерин, айрыкча, окуу  жана 

эмгек ишмердигинде керек болгон  кыймылдарды уюштурууга  

мүмкүнчүлүк берет. Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө 

үчүн көнүгүүлөр бир система катары керек деп уюштурууга өбөлгө 

түзөт. Жөө басуу, чуркоо, секирүү, сойлоо, басуу, сүзүү, лыжа 

тебүү, адам кыймылынын маанилүү каражаты ката ры.  

  Машыгуу учурунда жаракат алууну алдын алуу эрежелери:  

сабак ордун уюштуруу, кийим, бут кийим, жабдууларды тандоо.  

Спорттук  иш-ыкмалары  

Күн  тартибин түзүү .   Ден соолукту чыңдоонун жөнөкөй   жол -

жоболорун аткаруу, туура калыпты жана дене булчуңдард ын 

өнүктүрүү калыптандыруу, негизги физикалык сапаттарды 

өнүктүрүү боюнча көнүгүүлөрдүн топтомдорун аткаруу; күн 

тартибинде (эртең менен машыгуу, физкультминуткалар) ден 

соолукту чыңдоо боюнча иш -чараларды жүзөгө ашыруу.  

Физикалык  өнүгүү жана физикалык да ярдыгына байкоо 

жүргүзүү .  Боюнун узундугун жана дененин массалык   абалын жана 
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физикалык касиеттерин өлчөө. Машыгуу учурунда жүрөктүн 

кагышын өлчөө.  

Оюндар жана оюн-зооктор .  Таза абада ойной турган оюндарды 

уюштуруу жана жүргүзүү (спорт аянттарында жана сп орттук залда).  

Физикалык  жакшыртуу  

  Ден соолукту чыңдоо - жакшыртуу ишмердүүлүгү.  

Дем алуу көнүгүүлөрү. Туура  калыпты калыптандырууга  шарт 

түзүү үчүн көнүгүүлөр. Аяктардын муундарынын  кыймылдуулугун 

жогорулатуу үчүн көнүгүүлөр. Вестибулятордук аппаратт ы 

өстүрүүгө багытталган көнүгүүлөрдү аткаруу. Макулдашуу  

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү. Тамандын  түзүлүшүн 

калыптандыруу үчүн көнүгүүлөр. (Окуу жыл ичинде бирдей 

бөлүктөргө таратылды). Дем  алуу көнүгүүлөрүнүн топтомдору. Көз  

үчүн гимнастика.  

Спорттук чыңдоо ишмердүүлүгү  

Гимнастика .    Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары .  

Негизги абалдар. Аларды  өзгөртүү.  Жатуу  абалын өзгөртүү.  

Жатуу абалындагы негизги кыймылдар, багытын өзгөртүү.  

Катардагы көнүгүүлөр. Сойлоо. Акробатикалык  көнүгүүлөр. 

Аркада жатып топтоо, артка кайрылуу.  Тизе  бүгүп туруу. Тең  

салмактуулукту сактоо.  

Прикладдык мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. 

Гимнастикалык  дубалга кыймылдар. Сойлоо элементтери жана 

кайра чыгуу менен тоскоолдуктарды жоюу,   гимнастикалык  

тактада кыймылдоо.  

Сүзүү . 

Сууда  сүзүү боюнча окутуу негиздери - теориялык билим. 

"Сүзүү коопсуздугу боюнча сабактар". "Параолимпиадалык сүзүү." 

"Баттерфляй техникасы боюнча сүзүү ыкмасы."  
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Жер жана сууда  практикалык көнүгүүлөр  - (кургактык).   

Баттерфляй ыкмасы   боюнча кыймылдарды үйрөнүү. Баттерфляй 

ыкмасы   боюнча  кол жана буттардын кыймылдары.  Баттерфляй 

ыкмасы   боюнча   сүзүү учурунда спортчунун дем алуусу. 

Баттерфляй ыкмасы   боюнча сүзүүдө   кол -буттардын 

кыймылдарын үйрөнүү, дем алуу.  

Баттерфляй ыкмасы боюнча сүзүүдө  кыймылдарды үйрөнүү 

үчүн көнүгүүлөр, көкүрөк жана арты менен   сүзүү көнүгүүлөрү .  

Буттары менен сүзүү  техникаларын үйрөнүү,     көкүрөгүндө 

сууда сүзүү, таяныч колдоосу менен сууда сүзүүгө үйрөнүү, 

көлмөнүн   тайыз бөлүгү жакта Баттерфляй ыкмасы   боюнча  сууда 

сүзүү. Көкүрөк менен сүзүү  учурунда бурулуштарды аткарууга 

окутуу.   Аркасы менен сүзүү  учурунда бурулуштарды аткарууга 

окутуу.  

Жеңил атлетика.  

Ыргытуу: чоң топту (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска 

ыргытуу.  

Салуу: бир чакан топту тик максаттуу жана алыстан ыргытуу.  

"Колдонмо көнүгүүлөр"  бөлүгү  физикалык сапаттарды 

өнүктүрүүгө  жана жаш курактык таяныч -статикалык   

функцияларды калыптандырууга багытталган, биринчи кезекте 

жашоодо, турмушта, окуу процессинде жана эмгек ишмердигинде 

өзгөчө керек болгон  көнүгүүлөр: басуу жана чуркоо, тизилүү жана 

кайра тизилүү, техникалык каражаттардын жардамы менен 

кыймылдоо (баскычтар, коляскалар), ритмикалык жана бий 

көнүгүүлөрү. балдар үчүн атайын маанидеги буюмдар  менен 

көнүгүүлөрдү аткаруу, атайын бөлүмдө бе рилген жана 

окуучулардын кыймыл  тажрыйбасын байытуу үчүн   зарыл   

практикалык материалдар менен көрсөтүлгөн. Бул гимнастикалык 
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таякчалар, желектер, чакан топтор, обручтар  менен,  көнүгүүлөр. 

Программаны өтүүдө өзгөчө көңүл туура туруктуу жана тез басууну  

калыптандырууга    бурулушу керек. Дене тарбия мугалими басуу 

аппараттары, балдак, таяк менен  басуу өзгөчөлүктөрү тууралуу 

билиши керек,  таяныч -кыймыл аппаратынын  ар кандай  

ооруларынын өзгөчөлүктөрү,  ортопедиялык алдын -алуу иш-

чаралары, ортопедиялык режим талаптарын жана таяныч–кыймыл 

аппаратынын  ар кандай патология учурунда басууну тууралоонун  

негизги жолдорун   билиши зарыл.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү  аймактын курстарынын  мазмуну  

«Коомдук-турмуштук  багыт алуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу»  курсунун программасы  

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар кыймыл -таяныч 

аппараты окуучулар билим берүү уюмунда жашоонун    коомдук 

жана турмуштук  чөйрөлөрү тууралуу баштапкы элестөөлөрүн 

калыптандыруу,  алардын мектептеги жашоосун   жетиштүү 

ынгайлуу кылууга,   үй -бүлөлүк макамын жакшыртууга, байланыш 

чөйрөсүнүн жайылышына билимдерин жана көндүмдөрүн 

байышына түрткү болот.   Окуучулар  тегерегиндеги объекттер, 

адамдардын  мамилелери жөнүндө маалымат алышат,  бул аларга 

жашоодо өз ордун түзүүгө жардам берет.   

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар кыймыл -таяныч 

аппараты окуучу билимдердин, ыктардын, көндүмдөрдүн белгилүү 

системасын  үйрөнөт.  

Жеке гигиена:  

  балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, 

жеке гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;  
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  коомдук жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелерин 

сактоого;  

  кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө  пайдалануучу ар түрдүү 

тазалык  каражаттарын колдонууну;  

Кийим жана бут кийим:  

  Кийимдерди кийим бөлүктөрүн  атоону, кийимдин оң жана 

тескери жактарын аныктоо ыктарын;  

  Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу 

ыктарын  ;  

  кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо ;  

  кийимдерин колдонуу ыктарын;   

  көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.  

Турак -жай:  

  мектеп жана үй шарттарынын негизги мазмунун,  

функционалдык  белгисин атоого;  

  үйгө    коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;  

  үйдү   тазалыкта кармоо  жана тазалап туруу үчүн 

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;  

  тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды 

сактоо ыкмаларын  колдонууну;  

  бөлмө өсүмдүктөрүнө кам  көрүүгө;  

  сакталган анализаторлорду  коомдук -турмуштук багыт 

алууда колдонуу;  

  турмуш-тиричилик буюмдарын коопсуздук эрежелерин 

сактоо менен колдонуу.  

Тамактануу:  

  Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы 

келбети боюнча айырмалай билүү;  

  Нукура таза   тамак-ашты  айырмалай билүү;  
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  жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;  

  азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү, 

мөмө-жемиштерди чыгарганды,    суюк азыктарды  

куйганды, ж.б.;  

  кесүү аспаптары  жана шаймандары менен иштөөдө, тамак 

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;  

  жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак 

суу куюу;  

  таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;  

  дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.  

Транспорт:  

   транспорт каражаттарын таануу;  

    Жүргүнчү  ташуучу   транспортту  пайдалануу;  

   Жүргүнчү  ташуучу унаа  аялдамаларынын мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү боюнча  табууга;  

   коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.  

Жүрүм-турум маданияты:  

  күнүмдүк турмушта жана коомдук жайларда өзүн алып 

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;  

  курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана 

коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;  

  баарлашуунун кептик эмес   каражаттарын колдонууга 

(калыбын кармай билүү,   ашыкча эмес жаңсоону ,  сүйлөгөн 

кишиге кайрылууну);  

  курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен  кайрылууга;  
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  театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук 

жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;  

  дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап 

алууга укуктуу;  

  токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;  

  конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;  

  белектерди тандоону билүү  ыктарын.  

Сатуу мекемелери:  

  дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;  

  соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу 

ыктарын  ;  

  соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү ыктарын;  

  сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо ыктарын ;  

  акча банкнотторун пайдалануу сатып алуучунун сүйлөө 

этикеттин пайдалануу ыктарын;  

«Психомоторика»  курсунун программасы   

Бул  предметтин ичиндеги түзөтүү иш нейродинамикалык  

абалга жана мээнин структуралык жабыркашынын деңгээлине  

жараша жекече  жүзөгө ашырылат.  эгер жабыркоо кыртыштык 

болуп, кыймыл актыны маанилик уюштуруу мүмкүн эмес   болсо, 

анда  кыймылдардын уюштуруунун объективдүү даражасын, 

кыймылдарды  церебралдык  денгээлге   таянуу менен уюштуруу 

керек. Кыймылы негизинен үлгү менен түзүлөт. Бул этапта,  чоң 

маани  ритмикага  берилет. Кийинчерээк, машыгуулар кыйла 

татаалдашат: кыймыл  ыргактарын кезектелиши    колдонулат,  

гимнастикалык көнүгүүлөр, предметтер менен көнүгүүлөр 

жүзөгө ашырылат.   Кыймылдар   көндүмдөргө айлана 

баштаганда вербалдык  коштоо киргизилет.   Кыймылдарды    
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уюштуруунун маанилик кыртыштык  деңгээли сакталуу болгон 

учурда, кыймыл жөндөмдүүлүктөрүн, кыймылдын убактылуу 

жана мейкиндик параметрлерди иштеп чыгуу боюнча  

коррекциялык иш жүзөгө ашырылат. Бул негизги   жөнөкөй 

элементтери боюнча узакка созулган көнүгүү,  иш -аракеттери 

менен жүзөгө ашырылат. Психомоторикалык сабактар  жекече   

өткөрүлөт. Ар бир баланын психомоторикалык милдеттерин 

иштеп чыгуу, анын даражасына ылайык түзөтүү программасы 

иштелип чыгат. Сабактарда   музыка, поэзия (кыймылдарды  

ритмикалык уюштуруу), ролдук, иш -оюндар, чыгармачылык 

пайдаланылышы   мүмкүн.  

 Психомоторикалык  иш үчүн дидактикалык  оюндардын  көп 

түрдүүлүгү   (манжа театры,   психомоторикалык такта, 

конструкторлор, кесилген сүрөт), оозеки колдоо, көркөм жана 

схемалык пландарды да колдонсо болот. Ошондой эле 

Монтессори материалдарды  дагы колдон со болот.  

 Сабактарда  балдардын ар бир баланын өзгөчөлүгүн эске 

алынат, иш программасынын бир нече бөлүктөн (чыгарманын 3 -4 

аймактар) турушу мүмкүн.  

Психомоторика  ишинин багыттары:  

1. майда моториканын, кол  кыймылдарын  калыптандыруу.   

2. мейкиндик гнозисин   өнүктүрүү   

3. иштиктүү    праксисти өнүктүрүү   

4. предметтик- куралдык иш-аракеттерин калыптандыруу  

5. аналитикалык –синтездик  ишмердүүлүктү  өнүктүрүү   

6. кыймылдарды маанилик уюштуруу  деңгээлин калыптандыруу 

жана өнүктүрүү   

7. компьютер менен иштөө  

8. көңүл бурууну өнүктүрүү   
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9. стереогнозду өнүктүрүү   

10. мимиканы өнүктүрүү.  

 

4.2.3. Адеп -ахлактык өнүктүрүү, тарбиялоо программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

ТКАБ балдардын билим алуу жашоосунун адептик кыл датын, 

окутуу, сабактан тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -

бүлөлүк жана коомдук башка субъекттерин   адеп -ахлактык жол 

менен уюштурууга багытталган  бирдиктүү коомдук -педагогикалык 

ишин руханий баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын 

системасынын  негизинде жүзөгө ашырат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы ТКАБ балдарга 

билим берүү процессин өз өлкөсүн сүйүүгө, алардын элдин жана 

өлкөнүн маданий жана тарыхый мурастарын урматтоо, коомдук 

жоопкерчиликтүү жүрүм-турумун тарбиялоого багытталган.   

Программанын негизи  өзөктүү  тарбиялык максаттарына, коомдун 

негизги улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарына таянат.   

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы, БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн 

инсандык жыйынтыктарына жеке өнүгүү боюнча талаптарына 

жетишүүгө салым кошууга милдеттүү:  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  
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  жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жа шоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:   

 экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн 

мисалында;  

 балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону 

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу) 

уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим 

берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо 

мүнөзү;  

 жаратылышка  таанып билүү кызыкчылыгы менен   жа на 

аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

 балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана 

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке алуу менен, оптималдуу 

кыймыл тартиптерин колдонуу;  

 күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  



2080 
 

 окуучулардын  тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин 

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;  

 окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден  

соолугуна байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,  жеке 

гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  даярдыгын  

өнүктүрүү;  

 айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана 

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм -  көндүмдөрүн 

калыптандыруу.  

4.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери (курстары) 

(психологиялык коррекциялоо, логопедия, кыймыл түзөтүү, 

ошондой эле мейкиндикте жана түздүктө багыт алуу,   сезүү  

маалымдуулугун өнүктүрүүгө багытталган  жеке жана   топтук 

сабактар) турмуштук көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп 

саналат. Өнүгүү  кемчилиги канчалык татаал болсо, ондоо жана 

өнүктүрүү боюнча иш -чаралар ошончолук талап кылынат.  

Түзөтүү  жана өнүктүрүү иши   мугалим, психолог тарабынан 

окуучулардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү боюнча жекече  

айырмачылыктарын аныктоо  менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун  

жеке  өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске 

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,   таанып -

билүү жөндөмдүүлүгүн өнүгүү деңгээли жана өзгөчөлүктөрү, 

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү 

өзгөчөлүктөрү.  
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Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир 

окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү  эске алынат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан  тышкаркы иш 

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин 

жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду) 

өткөрүү колдонуудагы ченемдик укуктук жана билим берүү 

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.  

ТКАБ окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына 

кирет: дарылоо дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, 

таанып-билүү иш-милдеттерин  өнүктүрүү жана түзөтүү үчүн жеке 

жана топтук сабактар.  

Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.  Түзөтүүчү 

иштин программасын ишке ашыруунун негизги механизмдери 

болуп  уюмдун адистеринин  оптималдуу түзүлгөн  аракеттенишүү,  

билим берүү жараянына ар тараптуу, системалуу түрдө колдоо 

көрсөтүү, социалдык өнөктөштүк, уюмдун тышкы ресурстар менен 

кесиптик катышуусун (коомдун башка институттары менен уюмдар) 

болжолдойт.  

 Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү  камсыз  кылат: ТКАБ 

окуучулардын    психофизикалык өнүгүүсүн   көп кырдуу талдоо; 

диагноздоо үчүн комплекстүү мамиле кылуу, психикалык 

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен  маселелерин аныктоо жана 

чечүү,   окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп 

чыгуу.  

4.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  
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Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   ТКАБ 

окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын 

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз 

кылат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  ТКАБ о куучулардын ЖББ 

БЫББПты өздөштүрүүсүндө  күтүлгөн натыйжаларга жетишүүгө 

багытталган сабактан тышкары  иш -чаралардын алкагында   билим 

берүүнүн башка түрлөрүн жүзөгө ашырууну түшүнүшөт. Сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан башка тарбиялоо жана коомго 

кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү ишмердүүлүктүн түрлөрүн   

бириктирет.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 

жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча шарттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш -

чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.  Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү  таяныч -кыймыл аппаратында 

бузулуулары бар окуучулардын жана алардын кадимки   өнүгүп 

келе жаткан курбуларынын   жөндөмдүүлүктөрүн жана 

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  негизги максаты 

окуучуларга коомдо жашоо үчүн зарыл болгон коомдук тажрыйбага   

жетүү жана коомдо кабыл алынган баалуулуктарды пайда болушу 

үчүн шарттарды түзүү болуп саналат,  таяныч -кыймыл аппаратында 
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бузулуулары бар ар бир окуучуну толук өнүктүрүү жана коомго 

кошуу үчүн шарттарды түзүү, алардын бош убактысында коомдук 

жана интеллектуалдык кызыкчылыктарын өнүктүрүү үчүн 

тарбиялоо шарттарын түзүү.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, 

адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу   формалары: жеке 

жана топтук сабактар,  экскурсиялар, к лубдар, секциялар,  

таймаштар,  конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

4.3. Уюштуруу бөлүгү  

4.3.1. Окуу  планы  

ТКАБ балдар үчүн БЖБ БЫББПтын ишке ашырган Кыргыз 

Республикасынын Уюмдарынын окуу планы (мындан ары –  окуу 

планы), жалпы жүктүн көлөмүн, окуучулардын аудиториялык   

жүгүнүн көлөмүн,  бекитет, милдеттүү окуу аймактарынын курамын 

жана түзүмүн бекитет, класстар жана окуу предметтери боюнча 

өздөштүрүүгө берилген  окуу убакытын бөлүштүрөт.  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары   топтук жана жекече 

түзөтүү  сабактар менен берилген, ТКАБ  окуучулардын  акыл -эс 

жана физикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерин коррекциялоого 
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багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу   күндүн ичинде  

жана сабактан тышкары убакытта  өткөрүлөт (даярдоо классында  

жана 1-класста  санитардык-гигиеналык талаптарга ылайык  бул 

бөлүк жок). Жекече түзөтүү  сабактар үчүн 25 мүнөткө чейин, 

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет.  

Түзөтүү-өнүктүрүү  аймагы  окуучулар менен фронталдык 

жана жекече сабактардын системасын камтыган  окуу предметтер и 

аркылуу ишке ашырылат. Тапшырма көлөмү (бардык сабактар 

боюнча) аны аткаруу үчүн зарыл болгон убакыт (астрономиялык 

саат) 2-3- класстар - 1,5 саат, 4-класстарда  - 2 сааттан ашпашы 

керек.  

ТКАБ окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына 

кирет: дарылоо дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, 

таанып-билүү иш-милдеттерин  өнүктүрүү жана түзөтүү, 

мейкиндикте багыт алууну өнүктүрүү  сабактары жашоо 

компетенцияларын өнүктүрүүгө негиз болот. Өнүгүү  дефектиси 

канчалык татаал болсо, коррекциялык - өнүктүрүү сабактары 

ошончолук зарыл.  

Акыл эси кем окуучулардын коммуникативдик көндүмдөрүн 

өнүктүрүү  зарылдыгына  байланыштуу  1 -3-класстардын 

окуучуларына "Баарлашуунун негиздери" түзөтүүчү - өнүктүрүүчү  

сабактарын    киргизүү  зарыл болот.  

начар мейкиндик түшүнүктөрү менен бирдикте кескин кыймыл 

башаламандыктарга ээ Акыл эси кем окуучулар  менен 

«Психомоторика», «Мануалдык иш аракетин өнүктүрүү» майда 

моториканы бузулуусун толуктоону камсыз кылуучу түзөтүү жана 

билим берүү курстары  киргизилиши мүмкүн.  Саат саны класстарда 

окуучулар менен кошумча  сабактар зарылчылыгы менен аныкталат.  
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Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.   

  Дене  тарбия  сабактары жалпы сабактар менен кезектешип 

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,   дене тарбия сабагынан 

тышкары   айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана 

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,  динамикалык 

тыныгууну  камсыз кылуучу сабактар коюл ушу   мүмкүн (жумасына 

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).  

ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын 

жеке жетишпестиктерин  коррекциялоону камсыз кылат.    Ар  бир 

окуучуга  саатардын саны  саламаттык сактоо кызматы тарабынан  

кыймыл бузулуусунун  оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан ) 

аныкталат.  

  "Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК) 

предмети болууга тийиш. зарыл болсо, жалпы дене тарбия 

сабактары   кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК  

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек.  Бул  учурда ИДК 

мугалими,  кыймыл сферасында жеке бузулуулар менен  

натыйжалуу   түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.  

4.3.2. Таяныч-кыймыл аппараты  бузулган  окуучуларга   

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы 

билим берүүчү программаны ишке ашыруу  шарттарынын 

системасы.  

     Кадрдык  шарттар  

Кадрлык камсыздоо  -  мугалимдер жана билим берүү системасында 

ТКАБ акыл эси артта калган  окуучулар үчүн медициналык жана 

психологиялык колдоо менен алектенген кызматкерлерд ин 

билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.  
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  Жалпы  билим берүүчү уюмда  ТКАБ балдар үчүн  Башталгыч 

жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер  ар бир 

кызмат орду үчүн   тиешелүү  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө 

туура келиши керек, ал эми  педагогикалык кызм аткерлердин  ар 

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат 

орундарынын  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө  жана 

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.  

Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир 

жолу билимин жогорулатууга,  усулдук иш жүргүзүүгө, ТКАБ 

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү 

технологияларын   пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын 

таратууга,   жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.  

ТКАБ балдар катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги 

билим берүү  программасын ишке ашырып жаткан  педагогдор  

жогорку кесиптик билимдин төмөнкү  даярдоо программаларынын 

варианттарына ээ болушу керек:    

-  «Педагогикалык билим»  багытында баклавр же магистр 

даражасын/квалификациясы (тийиштүү  даярдоо профили боюнча)  

бар;  

-«Башталгыч билим берүү»  адистиги боюнча «Башталгыч 

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;  

-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар, 

бирок  башталгыч билим берүү  жаатында кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  документи бар . 

Бул категориядагы адистерге Олигофренопедагогика жаатында 

144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же билимин 

жогорулатуусу жөнүндө  белгиленген үлгүдөгү документи менен 

далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.  
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Түзөтүүчү (коррекциялык)  иштин  программасын жүзөгө 

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик 

билимге ээ болушу  керек жана  бакалавр    даражасынан кем эмес 

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ 

болушу зарыл: "Психология", "Атайын психоло гия", "Логопедия", 

"Дене тарбия".  

Бардык адистер  инклюзивдик билим берүү жаатында жана 

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин 

жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен 

далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.  

 Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму ТКАБ окуучулар үчүн  

башталгыч билим берүүнү  ишке ашыруу процессинде  убактылуу 

же дайыма тьютордун (волонтёрдун)  катышуусун камсыз кылуусу 

мүмкүн. Тьютор ЖОЖдун 2-курсунун деңгээлинен төмөн эмес 

педагогикалык билимге ээ болушу керек, же атайын орто билимдүү 

болушу керек.  

Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын  эсебинен     ар бир окуучуга  мамлекеттик жана 

акысыз билим берүү   мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 

камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  

Материалдык -техникалык  шарттар  

БББ негизги билим берүү  программасын ишке ашыруунун  

маанилүү шарты болуп  ТКАБ  балдарга   орто мектептин баардык 

объектилерине  тоскоолдуксуз  жеткиликтүү чөйрөнү  камсыз кылуу   болуп 

саналат. Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык 
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бардык предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш 

алып барууну уюштуруу  зарыл   болсо,   адистер компьютердик  

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен 

толук    камсыз болушу керек.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

Акыл эси артта калган ТКАБ   (айрыкча  церебралдык шал 

оорусу менен)  бала,  кадимки өнүккөн балага караганда 

мугалимдердин  көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондуктан 

ал бала окуган    класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек. 

Зарыл  болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык 

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун 

оор бузулуулары)ТКАБ окучунун  жумуш орду ден соолугунун   

өзгөчө  чектөөлөрүнүн  мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу 

керек. Бул жеке компьютерлер, техникалык каражаттардын 

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу 

контакторлордун   ар кандай түрлөрү, джойстиктер, сезгич 

планшеттер  ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы с абак учурунда   

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.  

Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл 

буруусунун  мүмкүнчүлүктөрү  жана өзгөчөлүктөрү  эске алынат. 

Окутуунун  оптималдуу  шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке  
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жана топтук түрлөрү   үчүн да орундар  уюштурулушу зарыл. Ушул 

максатта, класста   атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.  

Техникалык окутуу  каражаттары (анын ичинде атайын 

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)   билим берүү акыл 

эсти артта калган ТКАБ окуучунун атайын билим берүү 

муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүк берип,    

окуучулардын таанып -билүүчүлүк иш-аракетин өнүктүрүү үчүн 

шарт түзөт.  

 

5. ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ИДЕЯЛАРЫНЫН 

НЕГИЗИНДЕ  ИШТЕГЕН МЕКТЕПТЕРДЕ ӨНҮГҮҮСҮНДӨ 

ТАТААЛ ООР БУЗУЛУУЛАРЫ (ӨТОБ)  БАР  ОКУУЧУЛАР  

ҮЧҮН БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН БОЛЖОЛДУУ 

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ 

ПРОГРАММАСЫ   (ВАРИАНТ 6.4.) 

5.1. Максаттуу бөлүм  

5.1.1. Түшүндүрмө кат  

БББ ЖББЫПты ишке ашыруунун максаты.  

Окуу предметтеринин жалпы мүнөздөмөсү, багыттары, 

максаттары жана практикалык милдеттери ӨТОБ  бар окуучунун 

жеке жөндөмдүүлүктөрү жана жекече билим берүү 

муктаждыктарына негизделет.  

  Акыл  эси артта калган (орточо, оор жана өтө оор,   жана 

өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар)окуучунун 

интеллектуалдык өнүгүүсү БББ ЖББЫПты өздөштүрүүгө  

(6.3.вариантын) жол бербесе, же    аны  өздөштүрүүдө олуттуу 

кыйынчылыктарга кезиксе, БББ ЖББЫПтын  6.4. варианты боюнча 
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билим алат. Билим берүү  уюму бул  варианттын негизи нде 

окуучунун жекече окуу муктаждыгын эске алып, өзгөчө жеке билим 

берүү программасын иштеп чыгат.  

  БББ ЖББПты   иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун    

мамилелери  жана принциптери  1. Жалпы жоболор бөлүмүндө 

көрсөтүлгөн.  

БББ ЖББЫПтын жалпы мүнөздөмөсү   

Бул окуучулар  үчүн интеллектуалдык өнүгүүнүн  бузулуусу 

көрүү, угуу, таяныч -кыймыл аппаратынын бузулуулары менен, 

аутисттик спектрдин бузулуулары жана эмоционалдык –эрк 

сферанын бузулуулары менен коштолушу мүмкүн.  

Акыл  эси артта калган жана өнүгүүсүндө тат аал оор 

бузулуулары бар окуучулар үчүн  БББ ЖББЫБПтын түзүмү (вариант 6.4.)    

милдеттүү бөлүмдү  жана билим берүүнүн катышуучулары тарабынан 

калыптандырылган  бөлүктөрдөн   турат. 

ЖББЫП санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана 

ченемдерге, ошондой эле башка нормативдик -укуктук  

документтерылайык дайындалган жана сабак, сабактан тышкаркы 

иш-чаралар аркылуу билим берүү уюму  тарабынан  ишке 

ашырылат.  

Стандартка ылайык  бул топтогу окуучулардын башталгыч  

жалпы билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден - соолугунун 

мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын 

жетишкендиктерине туура келбейт, билимди пролонгацияланган 

(узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  
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Акыл-эсинде артта калуусу бар жана өнүгүүсүндө  татаал 

оор бузулуулары бар окуучулардын психологиялык -

педагогикалык мүнөздөмөсү   

Бул окуучулардын тобу -  неврологиялык генездеги кыймыл 

чөйрөсүнүн оор бузулууларына ээ, жана ушуга байланыштуу 

кыймылында,  өзүн -өзү тейлөө жана предметтик ишмердикте 

тышкы жардамга толугу менен же жарым -жартылай  башкаларга көз 

каранды. Бул топтогу балдардын көбү денесин отурган абалда өз 

алдынча кармай албайт. Аяктарынын спастикасы  гиперкинездер 

менен татаалданган. Баарлашуу  процесси    сөз жаратуу 

каражаттарынын жана  тилдик ресурстарынын   милдеттерини н 

өнүкпөгөндүгүнөн улам, кыйынчылыктарга ээ.  Акыл  эсинин артта 

калуу даражасы оор денгээлден тартып, тереңге  чейин. Анча  оор 

эмес интеллектуалдык артта калуусу бар  бул топтогу балдар 

балдардын коомдук көнүү үчүн маанилүү болгон түшүнүктөрдү  

жана көндүмдөрү   калыптандыруу үчүн бардык шарттар бар.  

Бул  окуучулардын билим алуудагы  өзгөчө  муктаждыктары 

кыймыл бузулууларынын  жана психикалык өнүгүүсүнүн 

өзгөчөлүктөрү менен шартталып  окуу  процессин куруунун өзгөчө  

логикасын аныктайт  жана  билим берүүнүн   мазмуну менен 

түзүмүндө  чагылдырылат.   

5.1.2.   Өнүгүүсүндө  татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси 

кем окуучулардын  жалпы башталгыч билим берүүнүн   

болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн 

программасын   өздөштүрүүсүнүн   пландаштырылган 

натыйжалары  

Мамлекеттик стандарттын  талаптарына ылайык  окутуу 

натыйжалуулугун бир окуу программасы ар бир окуучунун эсеп 
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өзгөчө  муктаждыктары жана атайын билим алуу муктаждыктары 

эске алуу менен, толугу менен өз алдынча гана аныкталышы 

мүмкүн. Бул жагынан алганда, билим берүү программаларын иштеп 

чыгуу жыйынтыгы боюнча талаптар окуучулардын   жеке жана 

предметтик  мүмкүн болгон натыйжалары бир сүрөттөлүшү болуп 

саналат.  

 

5.1.3.  Өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси 

кем окуучулардын     башталгыч билим берүү  боюнча жалпы 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүнүн  белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо 

системасы  

Жыйынтыктарды баалоо системасы толугу менен жекече окуу 

планын аткаруунун мүнөздөмөсүн  камтышы керек. Баалоо 

процессинде балага максималдуу  боорукер мамиле   жана билим 

алууга бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн саясаты керек.  

Окуучулардын  окуу натыйжаларын баалоо жекече окуу 

планына киргизилген ар бир предметтин мүнөздөмөсү катары 

көрсөтүлөт, ал эми  жыйынтыктарды талдоо, анын жашоо 

ыйгарымдарын    динамикасын  өнүгүүсүн     баалоого шарт түзөт.  

Окуучулардын  окуу натыйжаларын баалоодо баланын  окуу 

предметтерди өздөштүрүүдө   табигый кыйынчылыктар болушу 

мүмкүн экенин эстен чыгарбаганыбыз маанилүү, бирок, 

жалпысынан, алардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү ийгиликсиз 

экенин  бир белгиси катары кароого болбойт.  

Окуучунун  жашоо ыйгарымдарын өнүктүрүү жыйынтыгын 

баалоо үчүн эксперттик топ ыкмасын (аралык негизде) пайдалануу 

сунуш кылынат. Эксперттик  топ, анын үй -бүлө мүчөлөрүнө, анын 

ичинде бала менен тыгыз байланышта, билим берүү жараянына 
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бардык кызыкдар тараптардын өкүлдөрүн  чогулутушу   керек. 

Эксперттик  топтун милдети өмүр карамагына жаатындагы баланын 

жетишкендиктерин ырааттуу баалоону иштеп чыгуу болуп с аналат.  

Анын негизи болуп  баланын күнүмдүк жашоодо  жүрүм -турумун  

жана  өнүгүү динамикасын талдоо болуп саналат. Талдоо -

иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча жашоо  ыйгарымдарынын    

көлөмүн мүнөздөгөн баалоо,   топтун бардык мүчөлөрү үчүн жеңил 

жана түшүнүктүү  болушу керек.  

5.2. Мазмундуу  бөлүм  

5.2.1. Негизги базалык   окуу кыймылдарын 

калыптандыруу программасы  

Негизги  окуу кыймылдарын калыптандыруу программасы 

жүрүм-турумду калыптандыруу, белгилүү бир мезгил ичинде 

тапшырманы башынан аягына чейин  аткарууга  жөндөмдүүлүк, бир 

иш-аракеттен башка бир ишке  өз алдынча өтүү 

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу  милдеттерин камтышы керек.  

5.2.2. Окуу  сабактарынын, коррекциялык -  өнүктүрүүчү   

аймактын курстарынын негизги мазмуну  

  Тил жана кептик тажрыйба  

Баарлашуу жана окуу  

  байланыш жана баарлашуунун жеткиликтүү каражаттарды 

өздөштүрүү  –  вербалдык  жана вербалдык эмес.  

  баарлашуунун башка  каражаттарын пайдалануу 

мүмкүнчүлүгү: сүйлөөнү алмаштыруучу аппараттар 

(коммуникаторлор, жеке компьютерлер жана башка), байланыш 

дептерлери, ишараттар, көз караш, ж.б.  
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  жаш курагына тиешелүү күнүмдүк маселелерди чечүү үчүн 

түшүнүктүү жана таасирдүү сүйлөө иш жүзүндө колдо болгон 

байланыш каражаттарды пайдалануу мүмкүнчүлүгү.  

  баарлашуу боюнча жалпы кабыл алынган эрежелерди сактоо 

менен,  вербалдык  жана вербалдык эмес  каражаттарды 

пайдаланып байланыш түзүү, сактоо,  токтотууга жөндөмдүү.  

  Жаратылыш кубулуштарын, адам жасаган объектилерин 

билдирген сөздөрдүн маанисин түшүнө алат.  

  баарлашуу кырдаалында сөздүк  жана сөз айкаштык      

материалдарды колдоно билүү.  

  адамдардын аттарын билдирген басма сөз ар түрдүү жана 

таануу, ошондой эле белгилүү объектилерин жана иш -

аракеттердин аттарын  

  Жакшы тааныган предметтерди,  иш -аракеттерди билдирген  

басылган сөздүн маанисин түшүнүү, таануу  

  балага   жеткиликтүү окуу, тааныш сөздүн маанисин түшүнүү.  

Жазуу  

  тамга, муун, сөздөрдү,   жазуу ыктары  

  окуу китебинен  жазуу көнүгүүлөрүн тапшырмага 

ылайык аткаруу (баланын физикалык 

мүмкүнчүлүктөрүнө жараша)  

  басылган жана жазылган тексттерден бүтүн сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын көчүрүп жазуу.  

 Математика . 

Математикалык  элестөөлөр  

o  түсү, түзүлүшү, өлчөмү боюнча объекттерди салыштыра 

билүү.  
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o  Мейкиндикте, тегиздикте жана дене схемасында багыт 

алуу. Көптүктөрдү     айырмалоо, салыштыруу, кайра 

куруу жөндөмдүүлүгү (бир - көп, чоң - кичине ж.б.).  

o  күн, убакыт аралыктары менен иш -аракет айтып, кылып, 

саат убакыт аныктоо үчүн иш -чаралардын тизмегин көз 

салуу үчүн, иш-жылдын башында жана аягында менен 

байланыштуу убакыт бөлүктөрүндө айырмалай билүү 

жөндөмү.  

o  сандагы заттардын тиешелүү санын салыштыра билүү, 

анын санын белгилөө.  

o  балага жеткиликтүү чек ичинде  буюмдарды саноо 

мүмкүнчүлүгү.  

o  5 санынын тегерегиндеги   эки  көптүктөрдү     көрсөтүү     

мүмкүнчүлүгү.  

o  эсеп белгилерин белгилөө мүмкүнчүлүгү.  

o  бир нече бирдикке жогорулатуу жана төмөндөтүү боюнча 

боюнча маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгү.  

o  акчаны колдонуу, төлөө, чөнтөк акчаны акылга сыярлык 

колдонуу мүмкүнчүлүгү.  

  ченөө приборлорун колдонуп, узундук, салмак, көлөм, 

температура, убакытты аныктоо мүмкүнчүлүгү.  

  Бир- бири менен  тиешелүүлүктөрдү  түзүү мүмкүнчүлүгү.  

  Үй  номурун, автобус, телефон  ж.б. санын билдирген 

цифраларды таануу мүмкүнчүлүгү  

Искусство  

Көркөм  өнөр (сүрөт, ийлеп -чаптоо, аппликация)  

  көркөм   өнөр каражаттарын өздөштүрүү жана күнүмдүк 

жашоодо аларды колдонуу.  

  көркөм  өнөр  иштин түрлөрүнө кызыгуу.  
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  көркөм өнөр ишинин (сүрөт, ийлеп -чаптоо, аппликация) 

жеткиликтүү каражаттарын жана материалдарын колдоно 

билүү.  

  сүрөт, ийлеп -чаптоо, аппликация жасоо процессинде ар  

түрдүү технологияларды    колдоно билүү.  

  Көркөм өнөр ишинен ырахат жана  кубаныч алуу.  

   чыгармачылык ишине умтулуу, ишинин натыйжаларын 

көрсөтө алуу.  

  өз  ишине жана чоочун иштин  жыйынтыгы боюнча өз 

мамилесин билдирүү  мүмкүнчүлүгү.  

  биргелешкен чыгармачыл ишинин жүрүшүндө өз ара тартип,  

оң тажрыйба даярдоо.  

  чыгармачыл иштерди жасоо, ар кандай конкурстарга  катышуу 

үчүн, көркөм өнөр сабагынан алган    көндүмдөрүн колдоно  

алуу   

Музыка.  

  музыкалык ишмердүүлүктүн (угуу, ырдоо, музыка кыймылы, 

музыкалык аспаптарда ойноо), ар кандай түрлөрү боюнча 

кызыгуу.  

  табияты боюнча ар башка музыканы угуу жана музыка 

мүнөзүнө ылайык кыймыл -аракет жөндөмдүүлүгү.  

  биргелешкен жана өз алдынча   музыкалык иш -ырахат алуу  

жөндөмдүүлүгү.  

  музыка сабактарында алган көндүмдөрүн концерттерде, 

спектаклдерде пайдалануу мүмкүнчүлүгү.  

Табият  таануу  

Сөз өстүрүү жана курчап турган табигый дүйнө  
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  жансыз жаратылыш объектилерин жана кубулуштардын, 

мезгилдердин   мүнөзү менен байланышкан сезондук 

өзгөрүүлөрдү  түшүнүү, белгилүү жаратылыш -климаттык 

шарттарга ылайыкташуу жөндөмдүүлүгү.  

  жансыз жаратылыш объектилерин жана кубулуштарына 

кызыгуу.  

  жансыз жаратылыш объектилерин жөнүндө билимди 

жакшыртуу (от, жер, жер, аба, токой, көк шибер, дарыя, 

көлдөр, жер кыртышынын формалары, пайдалуу кендер).  

  Жыл мезгилдери,  мезгилдердин өзгөчөлүктөрү, аба -

ырайынын өзгөрүшү, алардын адам жашоосуна таасири 

жөнүндө түшүнүк.  

  өсүмдүктөр  жана жаныбарлар дүйнөсү, алардын адам 

жашоосундагы мааниси жөнүндө түшүнүк.  

  жаратылыш объектилерине кызыгуу.  

  өсүмдүктөр  жана жаныбарлар (козу карындар, мөмөлөр, 

канаттуулар, балык ж.б.) жөнүндө билимдерин  кенейтүү  

  өсүмдүктөр  жана жан-жаныбарларга аяр мамиле жасоо, 

аларга кам көрүү   жөндөмдүү.  

  жаратылыштагы жүрүш -туруш эрежелерин билүү   (токой, 

дарыя, жана башкалар.)  

  күн, жума, ай жана күн,   жыл, алардын өз ара бөлүктөрүн  

айырмалай билүү жөндөмү.  

  убакыттын өтүшү жөнүндө түшүнүк: күндүк кезектеги иш -

чаралар, күн, бир жума, ай жана башкалар.  

Адам  

Адам ишмердүүлүгү   
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  Өзү  жөнүндө  түшүнүктөрүн калыптандыруу, башкалар менен 

жалпылыгын жана айырмасын түшүнүү.  

  өз  денеси жөнүндө түшүнүктөрүн   калыптандыруу.  

  өз   сезимдерин таануу жана сезүү тажрыйбасын байытуу.  

  өзүн   ысымы менен, күзгүдөгү чагылышы менен, сүрөтү 

менен байланыштыруу  

  өзүн  бир  жыныска байланыштыруу  

  "меники" жана "меники эмес" деп аныктама берүү, 

кызыкчылыктарын таануу жана алардын билдирүү  

  өзү  жөнүндө жалпы маалымат  билдирүү мүмкүнчүлүгү:  аты -

жөнү, атасынын аты,  жашы, жынысы, жашаган жери, 

кызыкчылыктары, кызыгуулары, жана башкалар.  

  адам жашына тийиштүү өзгөрүүлөр жөнүндө түшүнүк, өз 

жашына байланыштуу   өзгөрүүлөр жөнүндө түшүнүк.  

  адамдын колу менен түзүлгөн дүйнө  жөнүндө түшүнүктөрүн  

  адамдын колу менен курулган объектилерге кызыгуулар  

  майрамдарга катышууга кызыгуу, катышууну каалоо  

    жашоо, жаш-курагына, муктаждыктары жана ден соолук 

мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелишине тиешелүү жашоо образын   

камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү; керектүү дарылоо  

процедураларына ылайык   күн режимин  колдоо .  

  ден соолугунун абалын аныктоо жөндөмдүүлүктөрүн 

калыптандыруу (жакшы же жаман), ооруу ордун   аныктоо, 

жана чоң кишилерге айтуу.  

  режим учурларын аткаруу  жөндөмдүүлүгү (самын менен  кол 

жуу, эрте мененки жана кечки тиш жуу)  

  үй-бүлө мүчөсү, үй -бүлө коомдук ролу, үй -бүлө мүчөлөрүнүн, 

үй жана үй-бүлөлүк эс алуу иш -милдеттери жөнүндө түшүнүк.  
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Өзүн-өзү тейлөө  

  артыкчылыктуу керектөөлөрүнө байланыштуу, жашоодо 

проблемаларды дайыма чечүүгө жөндөмдүү.  

  өзүнө  кам көрүү же  кийинүү жана чечинүүдө башкалардан     

жардам алуу мүмкүнчүлүгү.  

    өз  муктаждыктары жөнүндө билдирүүгө     жөн дөмдүү.  

      сырткы көрүнүшүнө   кам көрүүгө жөндөмдүү.  

Ийкемдүү  дене тарбия  

    өз  денесин  кабыл алуу,   жеке жөндөмдүүлүктөрү  жана 

чектелүүлөрү  жөнүндө   маалымат берүү.  

  Өз   денесинин милдеттерин көзөмөлдөө үчүн жеткиликтүү 

жолдорун иштеп чыгуу: отуруу,  туруу, (анын ичинде 

техникалык каражаттарды пайдалануу менен).  

  Кыймыл көндүмдөрүн, кыймылдардын макулдашуусун 

өнүктүрүү . 

  физикалык иш-аракеттери менен денени байланышуу 

мүмкүнчүлүгү.  

Технология  

Предметтик  иш -аракеттер.  

    Предметтер  жана материалдар  менен жөнөкөй иш-чараларды 

аткарууга жөндөмдүүлүк;  

   тартипти сактоо жөндөмү;   

  предметтик иш-аракетти жүзөгө ашырууда алгоритм /  

расписание сактоо мүмкүнчүлүгү.  

      үйдө  жана мектепте күнүмдүк иштерге активдүү катышуу 

мүмкүнчүлүгү  

   кишилер менен бирге жөнөкөй үй милдеттерин 

(тапшырмаларды) аткаруу  мүмкүнчүлүгү.  
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  жүрүм-турум ченемдерине ылайык  үйдө, мектепте ар кандай 

жагдайларда өзүн алып жүрүү.  

 

5.2.3. Адеп -ахлактык өнүктүрүү, тарбиялоо программасы  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  программасы 

өнүгүүсүндө  татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем 

окуучулардын    балдардын билим алуу жашоосунун адептик 

кылдатын, окутуу, сабактан тышкаркы жана коомдук маанилүү 

ишин, үй-бүлөлүк жана коомдук башка субъекттерин   адеп -

ахлактык жол менен уюштурууга багытталган  бирдиктүү коомдук -

педагогикалык ишин руханий баалуулуктарды жана моралдык 

артыкчылыктарын системасынын негизинде жүзөгө ашырат.  

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы өнүгүүсүндө  

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем      балдарга билим 

берүү процессинде  негизги коомдук жоопкерчиликтүү жүрүм -

турумун тарбиялоого багытталган.  Программанын негизи  өзөктүү  

тарбиялык максаттарына, коомдун негизги улуттук жана жалпы 

адамзаттык баалуулуктарына таянат.   

5.2 .4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

Камсыз кылышы керек:  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  
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Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу за рыл:   

 экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн 

мисалында;  

 балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону 

ойготуу (өз ден соолугу үчүн  кызыктар мамилени калыптандыруу) 

уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим 

берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо 

мүнөзү;  

 жаратылышка  таанып билүү кызыкчылыгы менен   жана 

аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

 балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана 

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке алуу менен, оптималдуу 

кыймыл тартиптерин колдонуу;  

 күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  

 окуучулардын  тамеки,  спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин 

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;  
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 окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден 

соолугуна байланыштуу ар кандай суроолор менен докту рга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,  жеке 

гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  даярдыгын  

өнүктүрүү;  

 айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана 

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм -  көндүмдөрүн 

калыптандыруу.  

5.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери  турмуштук 

көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.   

Түзөтүү  жана өнүктүрүү иши   мугалим, психолог тарабынан 

окуучулардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү  боюнча жекече  

айырмачылыктарын аныктоо  менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун  

жеке  өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске 

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,   таанып -

билүү жөндөмдүүлүгүн өнүгүү деңгээли жана өзгөчөлүкт өрү , 

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир 

окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү  эске алынат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан  тышкаркы иш 

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин 

жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду) 

өткөрүү колдонуудагы ченемдик укуктук жана билим берүү 

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.  

  Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү  камсыз к ылат: 

окуучулардын    психофизикалык өнүгүүсүн   көп кырдуу талдоо; 
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диагноздоо үчүн комплекстүү мамиле кылуу, психикалык 

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен  маселелерин аныктоо жана 

чечүү,   окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп 

чыгуу.  

5.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   өнүгүүсүндө   

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулардын    

жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан башка 

тарбиялоо жана коомго кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү 

ишмердүүлүктүн түрлөрүн   бириктирет.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты   окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 

жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча шарттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, 

адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкарк ы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу   формалары: жеке 

жана топтук сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  

таймаштар,  конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

5.3. Уюштуруу бөлүгү  

5.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 
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аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары   топтук ж ана жекече 

түзөтүү сабактар менен берилген,  окуучулардын  акыл -эс жана 

физикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерин коррекциялоого 

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу   күндүн ичинде  

жана сабактан тышкары убакытта  өткөрүлөт  

Түзөтүү-өнүктүрүү  аймагы  окуучулар менен фронталдык 

жана жекече сабактардын системасын камтыган  окуу предметтери 

аркылуу ишке ашырылат.  

Билим берүү жүгүн окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлүүгө 

тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп 

саналат:  

-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн -   4-

сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак   ийкемдүү 

дене тарбия сабагын эске алганда;  

-  экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына  5 -сабактан 

ашык эмес.  

  Өнүгүүсүндө  татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси к ем    

окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо 

дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү иш-

милдеттерин  өнүктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы 

жекече формада өткөрүлөт.  Сабактардын узундугу 25 -30 мүн. 

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.  
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Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.   

  Дене  тарбия  сабактары жалпы сабактар менен кезектешип 

турат.  Сабактардын жүгүртмөсүндө,   дене тарбия сабагынан 

тышкары   айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана 

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,  динамикалык 

тыныгууну  камсыз кылуучу сабактар коюлушу   мүмкүн (жумасына 

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).  

ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын 

жеке жетишпестиктерин  коррекциялоону камсыз кылат.    Ар  бир 

окуучуга  саатардын саны  саламаттык сактоо кызматы тарабынан  

кыймыл бузулуусунун  оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан ) 

аныкталат.  

  "Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК) 

предмети болууга тийиш. зарыл болсо, жалпы дене тарбия 

сабактары   кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК  

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек.  Бул  учурда ИДК 

мугалими,  кыймыл сферасында жеке бузулуулар менен  

натыйжалуу   түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.  

 

5.3.2.   Өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси 

кем окуучуларга   башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программан ы ишке 

ашыруу  шарттарынын системасы.  

     Кадрдык  шарттар  
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Кадрлык камсыздоо  -  мугалимдер жана билим берүү системасында   

үчүн  медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген 

кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.  

  Жалпы  билим берүүчү уюмда  өнүгүүсүндө  татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар үчүн  башталгыч 

жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер  ар бир 

кызмат орду үчүн   тиешелүү  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө 

туура келиши керек, ал эми  педагогикалык кызматкерлердин  ар 

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат 

орундарынын  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө  жана 

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.  

Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир 

жолу билимин жогорулатууга, усулдук иш жүргүзүүгө , 

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү 

технологияларын   пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын 

таратууга,   жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.  

Өнүгүүсүндө    татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем  

окуучулар    катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим 

берүү программасын ишке ашырып жаткан  педагогдор  жогорку 

кесиптик билимдин төмөнкү  даярдоо программаларынын 

варианттарына ээ болушу керек:    

-  «Педагогикалык билим»  багытында баклавр  же магистр 

даражасын/квалификациясы (тийиштүү  даярдоо профили боюнча)  

бар;  

-«Башталгыч билим берүү»  адистиги боюнча «Башталгыч 

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;  

-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар, 

бирок  башталгыч билим  берүү  жаатында кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  документи бар.  
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Бул категориядагы адистерге өнүгүүсүндө   татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучуларды изилдөө  жана 

окутуу  жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  белгиленген үлгүдөгү документи 

менен далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп 

саналат.  

Түзөтүүчү (коррекциялык) иштин  программасын жүзөгө 

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик 

билимге ээ болушу  керек жана  бакалавр    даражасынан кем эмес 

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ 

болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия", 

"Дене тарбия".  

Бардык адистер  инклюзивдик билим берүү жаатында жана 

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин 

жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен 

далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.  

 Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгү үсүндө   татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар окуучулар үчүн  

башталгыч билим берүүнү  ишке ашыруу процессинде  убактылуу 

же дайыма тьютордун (волонтёрдун)  катышуусун камсыз кылуусу 

мүмкүн.   

Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен     ар бир окуучуга  мамлекеттик жана 

акысыз билим берүү   мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 

камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  
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Материалдык -техникалык  шарттар  

БББ негизги билим берүү  программасын ишке ашыруунун 

маанилүү шарты болуп  өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар 

жана акыл эси кем  окуучуларга орто мектептин баардык объектилерине  

тоскоолдуксуз  жеткиликтүү чөйрөнү  камсыз кылуу   болуп саналат. Билим 

берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык предметтик 

аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   аймактарды, 

ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   материалдык -

техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана ченемдерине, 

санитардык-гигиеналык нормаларга жана өрт коопсуздугунун 

талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш алып барууну 

уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  жана аралыкта 

орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен толук    камсыз 

болушу керек.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

Акыл эси артта калган ТКАБ   (айры кча  церебралдык шал 

оорусу менен)  бала,  кадимки өнүккөн балага караганда 

мугалимдердин  көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондуктан 

ал бала окуган    класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек. 

Зарыл  болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, гра фикалык 

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун 

оор бузулуулары)ТКАБ окучунун  жумуш орду ден соолугунун   

өзгөчө  чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу 

керек. Бул жеке компьютерлер, техникалык каражаттардын 

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу 

контакторлордун   ар кандай түрлөрү, джойстиктер, сезгич 
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планшеттер  ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы сабак учурунда   

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.  

Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, к өңүл  

буруусунун  мүмкүнчүлүктөрү  жана өзгөчөлүктөрү  эске алынат. 

Окутуунун  оптималдуу  шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке  

жана топтук түрлөрү  үчүн да орундар  уюштурулушу зарыл. Ушул 

максатта, класста   атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.  

Техникалык окутуу  каражаттары (анын ичинде атайын 

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)   билим берүү акыл 

эсти артта калган ТКАБ окуучунун атайын билим берүү 

муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүк берип,    

окуучулардын таанып -билүүчүлүк иш-аракетин өнүктүрүү үчүн 

шарт түзөт.  

5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

Камсыз кылышы керек:  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл  

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылуун у, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек  



2110 
 

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:   

 экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн 

мисалында;  

 балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каал оону 

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу) 

уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим 

берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо 

мүнөзү;  

 жаратылышка  таанып билүү кызыкчылыгы менен   жана 

аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

 балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана 

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке алуу менен, оптималдуу 

кыймыл тартиптерин колдонуу;  

 күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  

 окуучулардын  тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин 

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;  

 окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден 

соолугуна байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,  жеке 

гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  даярдыгын  

өнүктүрүү;  
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 айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана 

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм-  көндүмдөрүн 

калыптандыруу.  

5.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери  турмуштук 

көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.   

Түзөтүү  жана өнүктүрүү иши   мугалим, психолог тарабынан 

окуучулардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү боюнча жекече  

айырмачылыктарын аныктоо  менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун  

жеке  өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске 

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,   таанып -

билүү жөндөмдүүлүгүн өнүгүү деңгээли жана өзгөчөлүктөрү, 

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир 

окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү  эске алынат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан  тышкаркы иш 

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин 

жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду) 

өткөрүү колдонуудагы ченемдик укуктук жана билим берүү 

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.  

  Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү  камсыз кылат: 

окуучулардын    психофизикалык өнүгүүсүн   көп кырдуу талдоо; 

диагноздоо үчүн комплекстүү мамиле кылуу, психикалык 

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен  маселелерин аныктоо жана 

чечүү,   окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп 

чыгуу.  



2112 
 

5.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   өнүгүүсүндө   

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулардын    

жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын сабактан тышкар кы 

ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан башка 

тарбиялоо жана коомго кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү 

ишмердүүлүктүн түрлөрүн   бириктирет.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты   окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 

жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча шарттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, 

адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу   формалары: жеке 

жана топтук сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  

таймаштар,  конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

5.3. Уюштуруу бөлүгү  

5.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Түзөтүү-өнүктүрүү  аймагынын сааттары   топтук жана жекече 

түзөтүү сабактар менен берилген,  окуучулардын  акыл -эс жана 
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физикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерин коррекциялоого 

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу   күндүн ичинде  

жана сабактан тышкары убакытта  өткөрү лөт  

Түзөтүү-өнүктүрүү  аймагы  окуучулар менен фронталдык 

жана жекече сабактардын системасын камтыган  окуу предметтери 

аркылуу ишке ашырылат.  

Билим берүү жүгүн окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлүүгө 

тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп  

саналат:  

-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн -   4-

сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак   ийкемдүү 

дене тарбия сабагын эске алганда;  

-  экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына  5 -сабактан 

ашык эмес.  

  Өнүгүүсүндө  татаал оор  бузулуулары бар жана акыл эси кем    

окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо 

дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү иш-

милдеттерин  өнүктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы 

жекече формада өткөрүлөт.  Сабактардын узундугу 25 -30 мүн. 

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.  

Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.   

  Дене  тарбия  сабактары жалпы сабактар менен кезектешип 

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,   дене тарбия сабагынан 

тышкары   айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана 

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,  динамикалык 
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тыныгууну  камсыз кылуучу сабактар коюлушу   мүмкүн (жума сына 

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).  

ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын 

жеке жетишпестиктерин  коррекциялоону камсыз кылат.    Ар  бир 

окуучуга  саатардын саны  саламаттык сактоо кызматы тарабынан  

кыймыл бузулуусунун  оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан ) 

аныкталат.  

  "Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК) 

предмети болууга тийиш. зарыл болсо, жалпы дене тарбия 

сабактары   кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК  

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек.  Бул  учурда ИДК 

мугалими,  кыймыл сферасында жеке бузулуулар менен  

натыйжалуу   түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.  

 

5.3.2.   Өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси 

кем окуучуларга   башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруу  шарттарынын системасы.  

     Кадрдык  шарттар  

Кадрлык камсыздоо  -  мугалимдер жана билим берүү системасында   

үчүн  медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген 

кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.  

  Жалпы  билим берүүчү уюмда  өнүгүүсүндө  татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар үчүн  башталгыч 

жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер  ар бир 

кызмат орду үчүн   тиешелүү  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө 

туура келиши керек, ал эми  педагогикалык кызматкерлердин  ар 

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат 
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орундарынын  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө  жана 

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.  

Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш ж ылда бир 

жолу билимин жогорулатууга, усулдук иш жүргүзүүгө , 

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү 

технологияларын   пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын 

таратууга,   жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.  

Өнүгүүсүндө    татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем  

окуучулар    катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим 

берүү программасын ишке ашырып жаткан  педагогдор  жогорку 

кесиптик билимдин төмөнкү  даярдоо программаларынын 

варианттарына ээ болушу керек:    

-  «Педагогикалык билим»  багытында баклавр же магистр 

даражасын/квалификациясы (тийиштүү  даярдоо профили боюнча)  

бар;  

-«Башталгыч билим берүү»  адистиги боюнча «Башталгыч 

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;  

-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар, 

бирок  башталгыч билим берүү  жаатында кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  документи бар.  

Бул категориядагы адистерге өнүгүүсүндө   татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучуларды изилдөө  жана 

окутуу  жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  белгиленген үлгүдөгү документи 

менен далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп 

саналат.  

Түзөтүүчү (коррекциялык) иштин  программасын жүзөгө 

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик 

билимге ээ болушу  керек жана  бакалавр    даражасынан кем эмес 
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окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ 

болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия", 

"Дене тарбия".  

Бардык адистер  инклюзивдик билим берүү жаатында жана 

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин 

жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен 

далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.  

 Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгүүсүндө  татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар окуучулар үчүн  

башталгыч билим берүүнү  ишке ашыруу процессинде  убактылуу 

же дайыма тьютордун (волонтёрдун)  катышуусун камсыз кылуусу 

мүмкүн.   

Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен     ар бир окуучуга  мамлекеттик жана 

акысыз билим берүү   мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 

камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  

Материалдык -техникалык  шарттар  

БББ негизги билим берүү  программасын ишке ашыруунун 

маанилүү шарты болуп  өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар 

жана акыл эси кем  окуучуларга орто мектептин баардык объектилерине  

тоскоолдуксуз  жеткиликтүү чөйрөнү  камсыз кылуу   болуп саналат. Билим 

берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык предметтик 

аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   аймактарды, 

ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   материалдык -

техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана ченемдерине, 
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санитардык-гигиеналык нормаларга жана өрт коопсуздугунун 

талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш алып барууну 

уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  жана аралыкта 

орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен толук    камсыз 

болушу керек.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жар аянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

Акыл эси артта калган ТКАБ   (айрыкча  церебралдык шал 

оорусу менен)  бала,  кадимки өнүккөн балага караганда 

мугалимдердин  көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондуктан 

ал бала окуган    класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек. 

Зарыл  болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык 

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун 

оор бузулуулары)ТКАБ окучунун  жумуш орду ден соолугунун   

өзгөчө  чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу 

керек. Бул жеке компьютерлер, техникалык каражаттардын 

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу 

контакторлордун   ар кандай түрлөрү, джойстиктер, сезгич 

планшеттер  ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы сабак учурунда   

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.  

Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл 

буруусунун  мүмкүнчүлүктөрү  жана өзгөчөлүктөрү  эске алынат. 

Окутуунун  оптималдуу  шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке  

жана топтук түрлөрү  үчүн да орундар  уюштурулушу зарыл.  Ушул 

максатта, класста   атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.  

Техникалык окутуу  каражаттары (анын ичинде атайын 

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)   билим берүү акыл 
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эсти артта калган ТКАБ окуучунун атайын билим берүү 

муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүк берип,    

окуучулардын таанып -билүүчүлүк иш-аракетин өнүктүрүү үчүн 

шарт түзөт.  

5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

Камсыз кылышы керек:  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген б олушу керек  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:   

 экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн 

мисалында;  

 балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону 

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу) 

уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим 
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берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сакто о 

мүнөзү;  

 жаратылышка  таанып билүү кызыкчылыгы менен   жана 

аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

 балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана 

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке алуу мен ен, оптималдуу 

кыймыл тартиптерин колдонуу;  

 күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  

 окуучулардын  тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин 

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;  

 окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден 

соолугуна байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,  жеке 

гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  даярдыгын  

өнүктүрүү;  

 айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана 

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм -  көндүмдөрүн 

калыптандыруу.  

5.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери  турмуштук 

көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.   

Түзөтүү  жана өнүктүрүү иши   мугалим, психолог тарабынан 

окуучулардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү боюнча жекече  

айырмачылыктарын аныктоо  менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун  

жеке  өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске 

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,   таанып -
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билүү жөндөмдүүлүгүн өнүгүү деңгээли жана өзгөчөлүктөрү, 

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир 

окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү  эске алынат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан  тышкаркы иш 

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин 

жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду) 

өткөрүү колдонуудагы ченемдик укуктук жана билим берүү 

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.  

  Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү  камсыз кылат: 

окуучулардын    психофизикалык өнүгүүсүн   көп кырдуу талдоо; 

диагноздоо үчүн комплекстүү мамиле кылуу, психикалык 

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен  маселелерин аныктоо жана 

чечүү,   окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп 

чыгуу.  

5.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   өнүгүүсүндө   

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси к ем окуучулардын    

жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан башка 

тарбиялоо жана коомго кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү 

ишмердүүлүктүн түрлөрүн   бириктирет.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты   окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 
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жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча шарттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү  

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, 

адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу   формалары: жеке 

жана топтук сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  

таймаштар,  конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

5.3. Уюштуруу бөлүгү  

5.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны  ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары   топтук жана жекече 

түзөтүү сабактар менен берилген,  окуучулардын  акыл -эс жана 

физикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерин коррекциялоого 

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу   күндүн ичинде  

жана сабактан тышкары убакытта  өткөрүлөт  

Түзөтүү-өнүктүрүү  аймагы  окуучулар менен фронталдык 

жана жекече сабактардын системасын камтыган  окуу предметтери 

аркылуу ишке ашырылат.  

Билим берүү жүгүн окуу жумасында б ирдей бөлүштүрүлүүгө 

тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп 

саналат:  
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-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн -   4-

сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак   ийкемдүү 

дене тарбия сабагын эске алганда;  

-  экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына  5 -сабактан 

ашык эмес.  

  Өнүгүүсүндө  татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем    

окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо 

дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү иш-

милдеттерин  өнүктүрүү  жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы 

жекече формада өткөрүлөт.  Сабактардын узундугу 25 -30 мүн. 

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.  

Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.   

  Дене  тарбия  сабактары жалпы сабактар менен кезектешип 

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,   дене тарбия сабагынан 

тышкары   айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана 

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүү лөрдү,  динамикалык 

тыныгууну  камсыз кылуучу сабактар коюлушу   мүмкүн (жумасына 

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).  

ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын 

жеке жетишпестиктерин  коррекциялоону камсыз кылат.    Ар  бир 

окуучуга  саатардын саны  саламаттык сактоо кызматы тарабынан  

кыймыл бузулуусунун  оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан ) 

аныкталат.  

  "Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК) 

предмети болууга тийиш. зарыл болсо, жалпы дене тарбия 

сабактары   кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК  
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жекече сабактары менен алмаштырылышы керек.  Бул  учурда ИДК 

мугалими,  кыймыл сферасында жеке бузулуулар менен  

натыйжалуу   түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.  

 

5.3.2.   Өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси 

кем окуучуларга   башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруу  шарттарынын системасы.  

     Кадрдык  шарттар  

Кадрлык камсыздоо  -  мугалимдер жана билим берүү системасында   

үчүн  медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген 

кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.  

  Жалпы  билим берүүчү уюмда  өнүгүүсүндө  татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар үчүн  башталгыч 

жалпы билим берүүнү  ишке ашырып жаткан кызматкерлер  ар бир 

кызмат орду үчүн   тиешелүү  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө 

туура келиши керек, ал эми  педагогикалык кызматкерлердин  ар 

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат 

орундарынын  квалификациялык мүнөздө мөлөрүнө  жана 

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.  

Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир 

жолу билимин жогорулатууга, усулдук иш жүргүзүүгө , 

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү 

технологияларын   пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын 

таратууга,   жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.  

Өнүгүүсүндө    татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем  

окуучулар    катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим 

берүү программасын ишке ашырып жаткан  педагогдор  жогорку 
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кесиптик билимдин төмөнкү  даярдоо программаларынын 

варианттарына ээ болушу керек:    

-  «Педагогикалык билим»  багытында баклавр же магистр 

даражасын/квалификациясы (тийиштүү  даярдоо профили боюнча)  

бар;  

-«Башталгыч билим берүү»  адистиги боюнча «Башталгыч 

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;  

-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар, 

бирок  башталгыч билим берүү  жаатында кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  документи бар.  

Бул категориядагы адистерге өнүгүүсүндө   татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучуларды изилдөө  жана 

окутуу  жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  белгиленген үлгүдөгү документи 

менен далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп 

саналат.  

Түзөтүүчү  (коррекциялык) иштин  программасын жүзөгө 

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик 

билимге ээ болушу  керек жана  бакалавр    даражасынан кем эмес 

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ 

болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия", 

"Дене тарбия".  

Бардык адистер  инклюзивдик билим берүү жаатында жана 

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин 

жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен 

далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү  талап болуп саналат.  

 Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгүүсүндө  татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар окуучулар үчүн  
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башталгыч билим берүүнү  ишке ашыруу процессинде  убактылуу  

же дайыма тьютордун (волонтёрдун)  катышуусун камсыз кылуусу 

мүмкүн.   

Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен     ар бир окуучуга  мамлекеттик жан а 

акысыз билим берүү   мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 

камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  

Материалдык -техникалык  шарттар  

БББ негизги билим берүү  программасын ишке ашыруунун 

маанилүү шарты болуп  өнүгүүсүндө   татаал оор  бузулуулары бар 

жана акыл эси кем  окуучуларга орто мектептин баардык объектилерине  

тоскоолдуксуз  жеткиликтүү чөйрөнү  камсыз кылуу   болуп саналат. Билим 

берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык предметтик 

аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү    аймактарды, 

ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   материалдык -

техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана ченемдерине, 

санитардык-гигиеналык нормаларга жана өрт коопсуздугунун 

талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш алып барууну 

уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  жана аралыкта 

орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен толук    камсыз 

болушу керек.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  
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Акыл эси артта калган ТКАБ   (айрыкча  церебралдык шал 

оорусу менен)  бала,  кадимки өнүккөн балага караганда 

мугалимдердин  көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондукт ан 

ал бала окуган    класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек. 

Зарыл  болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык 

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун 

оор бузулуулары)ТКАБ окучунун  жумуш орду ден соолугунун   

өзгөчө  чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу 

керек. Бул жеке компьютерлер, техникалык каражаттардын 

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу 

контакторлордун   ар кандай түрлөрү, джойстиктер, сезгич 

планшеттер  ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы сабак учурунда   

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.  

Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл 

буруусунун  мүмкүнчүлүктөрү  жана өзгөчөлүктөрү  эске алынат. 

Окутуунун  оптималдуу  шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке  

жана топтук түрлөрү  үчүн да орундар  уюштурулушу зарыл. Ушул 

максатта, класста   атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.  

Техникалык окутуу  каражаттары (анын ичинде атайын 

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)   билим берүү акыл 

эсти артта калган ТКАБ окуучунун атайын билим берүү 

муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүк  берип,    

окуучулардын таанып -билүүчүлүк иш-аракетин өнүктүрүү үчүн 

шарт түзөт.  

5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

Камсыз кылышы керек:  
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  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу  -  билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:   

 экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн 

мисалында;  

 балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону 

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу) 

уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим 

берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо 

мүнөзү;  

 жаратылышка  таанып билүү кызыкчылыгы менен   жана 

аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

 балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана 

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке алуу менен, оптималдуу 

кыймыл тартиптерин колдонуу;  
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 күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  

 окуучулардын  тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин 

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;  

 окуучунун өсүү  жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден 

соолугуна байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,  жеке 

гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  даярдыгын  

өнүктүрүү;  

 айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана 

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм -  көндүмдөрүн 

калыптандыруу.  

5.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери  турмуштук 

көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.   

Түзөтүү   жана өнүктүрүү иши   мугалим, психолог тарабынан 

окуучулардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү боюнча жекече  

айырмачылыктарын аныктоо  менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун  

жеке  өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске 

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,   таанып -

билүү жөндөмдүүлүгүн өнүгүү деңгээли жана өзгөчөлүктөрү, 

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир 

окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү  эске алын ат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан  тышкаркы иш 

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин 

жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду) 
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өткөрүү  колдонуудагы ченемдик укуктук жана билим берүү 

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.  

  Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү  камсыз кылат: 

окуучулардын    психофизикалык өнүгүүсүн   көп кырдуу талдоо; 

диагноздоо үчүн комплекстүү мамиле кылуу, психикалык 

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен  маселелерин а ныктоо жана 

чечүү,   окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп 

чыгуу.  

5.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   өнүгүүсүндө   

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулардын    

жекече өзгөчөлүктөрүн   жана муктаждыктарын сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан башка 

тарбиялоо жана коомго кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү 

ишмердүүлүктүн түрлөрүн   бириктирет.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты   окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 

жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча шарттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат:  спорттук-ден соолукту чыӊдоочу, 

адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу   формалары: жеке 

жана топтук сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  

таймаштар,  конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

5.3. Уюштуруу бөлүгү  
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5.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары   топтук жана жекече 

түзөтүү сабактар менен берилген,  окуучулардын  акыл -эс жана 

физикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерин коррекциялоого 

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу   күндүн ичинде  

жана сабактан тышкары убакытта  өткөрүлөт  

Түзөтүү-өнүктүрүү  аймагы  окуучулар менен фронталдык 

жана жекече сабактардын системасын камтыган  окуу предметтери 

аркылуу ишке ашырылат.  

Билим берүү жүгүн окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлүүгө 

тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп 

саналат:  

-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн -   4-

сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак   ийкемдүү 

дене тарбия сабагын эске алганда;  

-  экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына  5-сабактан 

ашык эмес.  

  Өнүгүүсүндө  татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем    

окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо 

дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү иш-

милдеттерин  өнүктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы 
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жекече формада өткөрүлөт.  Сабактардын узундугу 25 -30 мүн. 

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.  

Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.   

  Дене  тарбия  сабактары жалпы сабактар менен кезектешип 

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,   дене тарбия сабагынан 

тышкары   айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана 

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,  динамикалык 

тыныгууну  камсыз кылуучу сабактар коюлушу   мүмкүн (жумасына 

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).  

ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын 

жеке жетишпестиктерин  коррекциялоону камсыз кылат.    Ар  бир 

окуучуга  саатардын саны  саламаттык сактоо кызматы тарабынан  

кыймыл бузулуусунун  оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан ) 

аныкталат.  

  "Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК) 

предмети болууга тийиш. зарыл болсо, жалпы дене тарбия 

сабактары   кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК  

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек.  Бул  учурда ИДК 

мугалими,  кыймыл сферасында жеке бузулуулар менен  

натыйжалуу   түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.  

 

5.3.2.   Өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси 

кем окуучуларга   башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруу  шарттарынын системасы.  

     Кадрдык  шарттар  
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Кадрлык камсыздоо  -  мугалимдер жана билим берүү системасында   

үчүн  медициналык жана психологиялык колдоо ме нен алектенген 

кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.  

  Жалпы  билим берүүчү уюмда  өнүгүүсүндө  татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар үчүн  башталгыч 

жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер  ар бир 

кызмат орду үчүн   тиешелүү  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө 

туура келиши керек, ал эми  педагогикалык кызматкерлердин  ар 

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат 

орундарынын  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө  жана 

квалификациялык категорияга жооп бериши кер ек.  

Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир 

жолу билимин жогорулатууга, усулдук иш жүргүзүүгө , 

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү 

технологияларын   пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын 

таратууга,   жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.  

Өнүгүүсүндө    татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем  

окуучулар    катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим 

берүү программасын ишке ашырып жаткан  педагогдор  жогорку 

кесиптик билимдин төмөнкү  даярдоо программаларынын 

варианттарына ээ болушу керек:    

-  «Педагогикалык билим»  багытында баклавр же магистр 

даражасын/квалификациясы (тийиштүү  даярдоо профили боюнча)  

бар;  

-«Башталгыч билим берүү»  адистиги боюнча «Башталгыч 

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;  

-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар, 

бирок  башталгыч билим берүү  жаатында кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  документи бар.  
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Бул категориядагы адистерге өнүгүүсүндө   татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучуларды изилдөө  жана 

окутуу  жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  белгиленген үлгүдөгү документи 

менен далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп 

саналат.  

Түзөтүүчү (коррекциялык) иштин  программасын жүзөгө 

ашыруу билим берүү  уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик 

билимге ээ болушу  керек жана  бакалавр    даражасынан кем эмес 

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ 

болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия", 

"Дене тарбия".  

Бардык адистер  инклюзивдик билим берүү жаатында жана 

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин 

жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен 

далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.  

 Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгүүсүндө  татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар окуучулар үчүн  

башталгыч билим берүүнү  ишке ашыруу процессинде  убактылуу 

же дайыма тьютордун (волонтёрдун)  катышуусун камсыз кылуу су 

мүмкүн.   

Финансылык    шарттар  

   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

уюмдарында  бюджеттик системанын тиешелүү бюджеттин 

каражаттарынын эсебинен     ар бир окуучуга  мамлекеттик жана 

акысыз билим берүү   мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык 

камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде жүзөгө 

ашырылат.  
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Материалдык -техникалык  шарттар  

БББ негизги билим берүү  программасын ишке ашыруунун 

маанилүү шарты болуп  өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар 

жана акыл эси кем  окуучуларга орто мектептин баардык объектилерине  

тоскоолдуксуз  жеткиликтүү чөйрөнү  камсыз кылуу   болуп саналат. Билим 

берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык предметтик 

аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү   аймактарды, 

ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   материалдык -

техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана ченемдерине, 

санитардык-гигиеналык нормаларга жана өрт коопсуздугунун 

талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш алып барууну 

уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  жана аралыкта 

орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен толук    камсыз 

болушу керек.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  

Акыл эси артта калган ТКАБ   (айрыкча  церебралдык шал 

оорусу менен)  бала,  кадимки өнүккөн балага караганда 

мугалимдердин  көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондуктан 

ал бала окуган    класстагы балдардын сан ы, азыраак болушу керек. 

Зарыл  болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык 

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун 

оор бузулуулары)ТКАБ окучунун  жумуш орду ден соолугунун   

өзгөчө  чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулу шу 

керек. Бул жеке компьютерлер, техникалык каражаттардын 

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу 

контакторлордун   ар кандай түрлөрү, джойстиктер, сезгич 
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планшеттер  ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы сабак учурунда   

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.  

Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл 

буруусунун  мүмкүнчүлүктөрү  жана өзгөчөлүктөрү  эске алынат. 

Окутуунун  оптималдуу  шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке  

жана топтук түрлөрү  үчүн да орундар  уюштурулушу зар ыл. Ушул 

максатта, класста   атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.  

Техникалык окутуу  каражаттары (анын ичинде атайын компьютер 

окуу куралдар, заманбап аспаптар)   билим берүү акыл эсти артта 

калган ТКАБ окуучунун атайын билим берүү муктаждыктарын 

канааттандырууга мүмкүнчүлүк берип,    окуучулардын таанып -

билүүчүлүк иш-аракетин өнүктүрүү үчүн 5.2.4. Экологиялык 

маданият, сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу 

программасы  

Камсыз кылышы керек:  

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн  өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу, иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек 

жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү 

сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү 

орнотууну, жагымдуу психологиялык климатты түзүүнү талап 

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс 

компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек  
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Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:   

 экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жү рүштүн 

мисалында;  

 балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону 

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу) 

уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим 

берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо 

мүнөзү;  

 жаратылышка  таанып билүү кызыкчылыгы менен   жана 

аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

 туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

 балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана 

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке алуу менен, оптимал дуу 

кыймыл тартиптерин колдонуу;  

 күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  

 окуучулардын  тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин 

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;  

 окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден 

соолугуна байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,  жеке 

гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  даярдыгын  

өнүктүрүү;  
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 айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн жана 

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм -  көндүмдөрүн 

калыптандыруу.  

5.2.5. Коррекциялык иштин  программасы.  

Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери  турмуштук 

көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.   

Түзөтүү  жана өнүктүрүү иши   мугалим, психолог тарабынан 

окуучулардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү боюнча жекече  

айырмачылыктарын аныктоо  менен жүзөгө  ашырылат. Окуучунун  

жеке  өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске 

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,   таанып -

билүү жөндөмдүүлүгүн өнүгүү деңгээли жана өзгөчөлүктөрү, 

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өз дөштүрүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир 

окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү  эске алынат.  

Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан  тышкаркы иш 

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин 

жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду) 

өткөрүү колдонуудагы ченемдик укуктук жана билим берүү 

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.  

  Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү  камсыз кылат: 

окуучулардын    психофизикалык өнүгүүсүн   көп кыр дуу талдоо; 

диагноздоо үчүн комплекстүү мамиле кылуу, психикалык 

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен  маселелерин аныктоо жана 

чечүү,   окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп 

чыгуу.  



2138 
 

5.2.6.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   өнүгүүсүндө   

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулардын    

жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан б ашка 

тарбиялоо жана коомго кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү 

ишмердүүлүктүн түрлөрүн   бириктирет.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты   окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 

жөндөмдүүлүктөрү өнүгүшү үчүн кошумча шарттарды камсыз 

кылуу  жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, 

адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу   формалары: жеке 

жана топтук сабактар,  экскурсиялар, клубдар, секциялар,  

таймаштар,  конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.  

5.3. Уюштуруу бөлүгү  

5.3.1. Окуу  планы  

Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл 

алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү 

иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин 

аныктайт, ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн негизги 

механизмдеринин бири болуп саналат.  

Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары   топтук жана жекече 

түзөтүү сабактар менен берилген,  окуучулардын  акыл-эс жана 
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физикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерин коррекциялоого 

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу   күндүн ичинде  

жана сабактан тышкары убакытта  өткөрүлөт  

Түзөтүү-өнүктүрүү  аймагы  окуучулар менен фронталдык 

жана жекече сабактардын системасын камтыган  окуу предметтери 

аркылуу ишке ашырылат.  

Билим берүү жүгүн окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлүүгө 

тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп 

саналат:  

-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн -   4-

сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак   ийкемдүү 

дене тарбия сабагын эске алганда;  

-  экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына  5 -сабактан 

ашык эмес.  

  Өнүгүүсүндө  татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем    

окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо 

дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү иш-

милдеттерин  өнүктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы 

жекече формада өткөрүлөт.  Сабактардын узундугу 25 -30 мүн. 

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.  

Таяныч-кыймыл бузулууларын түзөтүү -өнүктүрүүчү иши    

дене тарбия мугалимдери жана ийкемдүү дене тарбия  

инструкторунун   көзөмөлү астында ишке ашырылат.   

  Дене  тарбия  сабактары жалпы сабактар менен кезектешип 

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,   дене  тарбия сабагынан 

тышкары   айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана 

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,  динамикалык 
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тыныгууну  камсыз кылуучу сабактар коюлушу   мүмкүн (жумасына 

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).  

ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын 

жеке жетишпестиктерин  коррекциялоону камсыз кылат.    Ар  бир 

окуучуга  саатардын саны  саламаттык сактоо кызматы тарабынан  

кыймыл бузулуусунун  оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан ) 

аныкталат.  

  "Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК) 

предмети болууга тийиш. зарыл болсо, жалпы дене тарбия 

сабактары   кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК  

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек.  Бул  учурда ИДК 

мугалими,  кыймыл сферасында жеке бузулуулар менен  

натыйжалуу   түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.  

 

5.3.2.   Өнүгүүсүндө   татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси 

кем окуучуларга   башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке 

ашыруу  шарттарынын системасы.  

     Кадрдык  шарттар  

Кадрлык камсыздоо  -  мугалимдер жана билим берүү системасында   

үчүн  медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген 

кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.  

  Жалпы  билим берүүчү уюмда  өнүгүүсүндө  татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар үчүн  башталгыч 

жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер  ар бир 

кызмат орду үчүн   тиешелүү  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө 

туура келиши керек, ал эми  педагогикалык кызматкерлердин  ар 

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат 



2141 
 

орундарынын  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө  жана 

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.  

Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир 

жолу билимин жогорулатууга, усулдук иш жүргүзүүгө , 

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү 

технологияларын   пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын 

таратууга,   жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.  

Өнүгүүсүндө    татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем  

окуучулар    катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим 

берүү программасын ишке ашырып жаткан  педагогдор  жогорку 

кесиптик билимдин төмөнкү  даярдоо программаларынын 

варианттарына ээ болушу керек:    

-  «Педагогикалык билим»  багытында баклавр  же магистр 

даражасын/квалификациясы (тийиштүү  даярдоо профили боюнча)  

бар;  

-«Башталгыч билим берүү»  адистиги боюнча «Башталгыч 

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;  

-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар, 

бирок  башталгыч билим  берүү  жаатында кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  документи бар.  

Бул категориядагы адистерге өнүгүүсүндө   татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучуларды изилдөө  жана 

окутуу  жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же 

билимин жогорулатуусу жөнүндө  белгиленген үлгүдөгү документи 

менен далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп 

саналат.  

Түзөтүүчү (коррекциялык) иштин  программасын жүзөгө 

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик 

билимге ээ болушу  керек  жана  бакалавр    даражасынан кем эмес 
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окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ 

болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия", 

"Дене тарбия".  

Бардык адистер  инклюзивдик билим берүү жаатында жана 

коррекциялык педагогика  жаатында кайра даярдоо же билимин 

жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен 

далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.  

 Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында ,  ошондой эле, 

эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгүүсүндө   татаал оор 

бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучулар окуучулар үчүн  

башталгыч билим берүүнү  ишке ашыруу процессинде  убактылуу 

же дайыма тьютордун (волонтёрдун)  катышуусун камсыз кылуусу 

мүмкүн.   

Ишке ашыруунун маанилүү шарты болуп  өнүгүүсүндө   татаал 

оор бузулуулары бар жана акыл эси кем  окуучуларга орто мектептин 

баардык объектилерине  тоскоолдуксуз  жеткиликтүү чөйрөнү  камсыз кылуу   

болуп саналат. Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык 

бардык предметтик аймактарды, анын ичинде түзөт үү-өнүктүрүүчү   

аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана 

ченемдерине, санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.   Алыскы  иш 

алып  барууну уюштуруу зарыл   болсо,   адистер компьютердик  

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын  комплектиси менен 

толук    камсыз болушу керек.  

Билим  берүү уюмдары  кошумча каражаттардын белгиленген 

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен  өз 

алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын 

жабдууну камсыз кылууга тийиш.  
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Акыл эси артта калган ТКАБ   (айрыкча  церебралдык шал 

оорусу менен)  бала,  кадимки өнүккөн балага караганда 

мугалимдердин  көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат , ошондуктан 

ал бала окуган    класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек. 

Зарыл  болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык 

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун 

оор бузулуулары)ТКАБ окучунун  жумуш орду ден соолугунун   

өзгөчө   чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу 

керек. Бул жеке компьютерлер, техникалык каражаттардын 

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу 

контакторлордун   ар кандай түрлөрү, джойстиктер, сезгич 

планшеттер  ж.б.) зарыл. Бул  учурда, баланы сабак учурунда   

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.  

Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл 

буруусунун  мүмкүнчүлүктөрү  жана өзгөчөлүктөрү  эске алынат. 

Окутуунун  оптималдуу  шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке  

жана топтук түрлөрү  үчүн да орундар  уюштурулушу зарыл. Ушул 

максатта, класста   атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.  

Техникалык окутуу  каражаттары (анын ичинде атайын 

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)   билим берүү акыл 

эсти артта калган ТКАБ окуучунун атайын билим берүү 

муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүк берип,    

окуучулардын таанып -билүүчүлүк иш-аракетин өнүктүрүү үчүн 

шарт түзөт.  
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АУТИСТТИК СПЕКТРИ  БУЗУЛГАН  БАЛДАРДЫ  (   АСБ)   

ЖАЛПЫ  БИЛИМ БЕРҮҮ   БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ 

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫ (ЖББЫБП)  

Аутисттик  спектри  бузулган  (АСБ) балдарды  жалпы  

билим берүү  боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын түзүмү  

 

 Аутисттик  спектри  бузулган  балдарг а жалпы  билим берүү   

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасы эки бөлүмдөн   турат:   

1 .  милдеттүү бөлүмдөн ;  

2 .  билим берүү мамилелеринин катышуучулары   

калыптандырган бөлүмдөн.  

  Программанын  бөлүмдөрүнүн көлөмү  жана катышы Билим 

берүүнүн Мамлекеттик Стандарты  менен аныкталат.  
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Аутисттик  спектри  бузулган  окуучулар  үчүн ЖББ 

БББЫБПты иштеп чыгуунун  негиздерине топтоо жана 

ишмердүүлүк мамилелери салынды.   

 

АСБ  балдардын психологиялык -педагогикалык 

мүнөздөмөсү  

АСБ  азыркы учурда  балалык курактын көп кездешкен   

көйгөйү   болуп келет жана коммуникация каражаттары  менен  

коомдук көндүмдөрдүн   өнүгүүсүнүн бузулуусу менен 

мүнөздөлөт.  Жалпы көйгөй ү  курчап турган динамикалуу өз гөргөн 

чөйрө менен өз ара мамилелерин жигердүү өнүктүрүүгө 

кыйынчылыктар  жана балдардын жүрүм -турум  көндүмдөрүн 

туруктуулугун сактап коюу болуп саналат.  АСБ психикалык 

өнүгүүнүн системалык бузулушуна байланыштуу,   баланын акыл -

эс жана инсандык өнүгүүсүнд ө,  аффективдик -эрк чөйрөсүнүн  

калыптануусунда көрүнөт.   

 

 Аутизм ар түрдүү балдарды камтып,   күндөн -күнгө   олуттуу 

коомдук көйгөй  болуп бара жатат.  Ошондуктан,  азыркы учурда 

балалык аутизм жөнүндө гана айтпастан, ошондой эле 

аутистикалык спектри жабыркаг ан кеңири чөйрө жөнүндө да 

айтып жатышат. АСБнын келип чыгышы балдардын психикалык 

өнүгүүнүн бузулуш  мүнөзүнө жана динамикасына таасирин 

тийгизет,  аларга байланышкан кыйынчылыктарды аныктайт,  

коомдук өнүгүү болжолуна таасирин тийгизет.  Бирок, 

этиологиясына карабастан аутизмде   психикалык өнүгүүнүн 

бузулуу даражасы кыйла ар  түрдүү болот.  Көпчүлүк балдарда 

жеңил же орточо акыл эстен артта калуу диагнозу коюлат,  ошону  

менен бирге аутистикалык спектри бузулган балдардын арасында 
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интеллектуалдык өнүгүүсү  но рмалдуу же жогору катары 

бааланган балдар кездешет.  Оор аутизм менен ооруган балдарда 

тандалма  талант көрсөткөн учурлар бар.  Аутизм  

проблемаларынын  оордугуна ылайык жана психикалык өнүгүүнүн 

даражасына байланыштуу,  бул балдардын төрт тобун 

айырмалашат,  булардын жүрүм -турум системасынын бүтүндүк 

өзгөчөлүктөрү  ар кандай:  башкалар менен өз ара 

аракеттенишүүсүнүн тандоо мүнөзү,  жүрүм -турум жана коомдук 

байланыштардын мүмкүн түрлөрүн ыктыярдуу уюштуруу 

жөндөмдүүлүгү, аутостимуляция жолдору,  акыл -эс жана кеп 

өнүгүү  деңгээли.  Бул жерде башталгыч билим берүүнү 

уюштурууда өтө маанилүү болуп саналган мүнөздөмөлөрдү,   өтө 

оор түрлөрүнөн жеңил  түрлөрүнө  чейинки формаларын 

келтиребиз:  

Биринчи топ .  Балдар айлана -чөйрө жана адамдар менен 

мамиле кылууда дээрлик эч кан дай активдүү тандоо кылышпайт.  

Алар иш жүзүндө кайрылууга жооп кылышпайт    жана  өздөрү 

дагы кепти дагы же баарлашуунун кептик эмес каражаттарын   

дагы колдонушпайт,  сыртынан булар чөйрөдөн бөлүнүп 

калышкандай көрүнөт.  

Балдар өздөрүн  көрбөгөн да,  укпаган  балдардай алып 

жүрүшөт,  физикалык дискомфортко  да  жооп бере алышпайт. 

Бирок,  негизинен,  тышкы көрүү менен  колдонуп,  алар мейкиндик 

чөйрөдө  жакшы багыт алышып, коркпостон   секирип,  бир 

нерселерге жармашып бийиктикке чыга алышат,   ошондой эле 

сейрек  жыгылышат.    ал укпагандай болуп,   кандайдыр бир башка 

нерселер менен алек болуп жаткандай болсо дагы,  өз  жүрүм -

туруму менен   эмне болуп жатканын бир заматта түшүнүүнү 

көрсөтүшү ыктымал.  Бул учурда   бала  көрсөтүп  жаткан Талаа 
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жүрүм-туруму,  акыл -эси кем балдардын талаа жүрүм -турумунан  

таптакыр башкача. Аутизм менен жабыркаган бала гиперактивдүү 

жана сезимтал балдардан айырмаланып турат:  атынан чакырганда 

жооп бербейт,    буюмдарды жулгулабайт,  аларды башкаруу үчүн 

колдонбойт.  Буюмдар  менен   жигердүү иштө өгө  багытталган 

мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу көрүү -кыймылдык макулдашуунун 

калыптануусунун  бузлуусу менен көрсөтүлөт.  Бул балдарды 

убактылуу кызыктырууга болот,  бирок минималдуу өз  ара  

аракеттенүүгө тартуу абдан эле кыйын.   баланы активдүү көңүл 

бурууга аракет кылганда,  ал каршылык кылышы мүмкүн,  бирок, 

кыйнап  көңүл буруу  токтогондо ал эс  ала түшөт.  Бул учурларда 

негативизм активдүү билдирилген эмес,  балдар коргонбойт, жөн 

гана  жакпаган кийлигишүүдөн качышат.  

Ошентип,  максаттуу иш -аракеттерди уюштуруунун  

бузулууларынан   балдар өзүн -өзү тейлөө  көндүмдөрүн,  ошондой 

эле баарлашуу көндүмдөрүн зор кыйынчылык менен  

өздөштүрүшөт.  Алар мутизм менен жабыркашат,  бирок кээ бирде   

алардын көбү өзүнө жаккан   бир сөздү же сөз айкашын  

кайталашы мүмкүн.  

Атайын  жардамсыз  бул сөздөр    жигердүү пайдалануу үчүн   

бышыкталбайт,  ал көргөндүн,  уккандын жаӊырыгы  болуп кала 

берет.  Активдүү  жеке кеби көрүнбөгөндүктөн,  кайтарым сөз 

түшүнүгү шектүү болуп саналат.  Мисалы, балдарга жөнөкөй жана 

түздөн -түз көрсөтмөлөр берилген учурда дагы алар    

түшүнбөстүк көрсөтүшү мүмкүн, ошол эле учурда,  кээде аларга 

түздөн -түз максаттуу берилбеген,  кыйла татаал оозеки 

маалыматты жана  башка сүйлөшүүлөрдү    шайкеш кабыл алуу 

көрсөтүшөт.  
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Сүрөттөр жана менен карточкалардын жардамы менен,  к ээ 

бир учурларда компьютердин жардамы менен жазуу тилин, 

баарлашуу көндүмдөрүн өздөштүрүүдө,  бул балдар башкалар 

тарабынан күтүлбөгөн алда  канча толук  түшүнүктү  көрсөтө 

алышат.  Алар ошондой эле сенсомотрикалык милдеттерди 

чечүүгө,  кутучанын түрлөрү,  с алгыч тактайы менен иш -

аракеттерди аткарууга  жөндөмүн көрсөтө алышат,    алардын ой -

жүгүртүүсүнүн мыктылыгы  турмуш -тиричилик техникасы, 

телефон,    компьютер менен  иштөөдө көрүнөт.  

Бул тереӊ аутизми бар балдар  жөнүндө да,  алар чөйрөдөн  жакын 

адамды бөлбөйт  жана  алар менен жакындашууну  издешпейт,      

баарлашууга муктаждыгы  жок деп айтуу кыйын. Алар    

жакындарын  жана чоочундарын   бөлүшөт, бул мейкиндик 

аралыгын өзгөртүүсүндө жана тийүү байланыш мүмкүнчүлүгүнө, 

кубанычын билдирүүсүндө көрүнөт.     

Бул  балдар менен  эмоционалдык контактты түзүү  жана   

руханий байланышты өнүктүрүүнүн практикалык ыкмалары бар.  

Андан кийинки иштин милдеттери болуп:    баланын  курдаштары 

менен,  чоӊдор менен пикирлешүүдө,    алар менен барган сайын 

толук өз  ара аракеттенишүү гө  акырындык менен тартуу болуп, 

баарлашуу   жана коомдук -турмуштук  көндүмдөрүн   иштеп 

чыгуу,  жана бул процессте  эмоционалдык,  интеллектуалдык,  

коомдук өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу ишке ашыруу 

болуп  саналат.   

 

Көрсөтүлгөн милдеттерди ишке ашыру у баланы  окутууда 

жеке программаны талап кылат.  Бул жеке программа  аны 

башка балдардын тобуна киргизүүнү  да  эске алышы керек.   

Тереӊ      аутизми бар баланын   мында  ички муктаждыгы бар,  



2149 
 

башка балдар аркылуу ал  окуу маалыматын жеӊил өздөштүрөт, 

аларды туурап балага чондордун талаптарын   аткарууга оӊой  

болот.  

Экинчи топ.  Бул балдар айлана -чөйрө жана адамдар менен 

мамиле кылуунун эӊ жөнөкөй формаларына ээ ,  жүрүм -турумдун,   

анын ичинде сүйлөөнүн стереотиптик формаларын колдонушат,   

тегерегиндеги кылдат тартипти жана анын үзгүлтүксүздүгүн 

сактаганга  аракет кылышат. Алардын  аутизми   активдүү 

негативизм менен  көрсөтүлгөн.  Биринчи топко караганда,  бул 

балдар менен айлана -чөйрөнүн ортосундагы өз ара мамилелерди 

өнүктүрүү  көбүрөөк активдүү болот.  Биринчи  топтогу,  

пассивдүү баладан айырмаланып,  бул балдардын жүрүм -туруму    

талаалык эмес.  Аларда жашоонун кадимки түрлөрү  коштолот, 

бирок алар катаал чектелген жана бала өзгөрүлбөстүгүн сактоого  

аракет кылат:  ал сырттан жана дайыма сактоого чыгышат,  

жашоонун кадимки тартипте ниетин билдиришти -  тамак -аш 

менен тандоо,  кийим -кече,  басып маршруту.  Бул балдар жаңы 

сенсордук кыйынчылыктан да көрсөтүлүшү мүмкүн бардык күмөн 

менен,  али өчө элек,  күтүүсүз коркуп,  алар демек,  титирешет 

чечүү жана жеңил болуп, туруктуу кооптонуулар чогултушу 

мүмкүн.  Белгисиздик, активдүү жаман сезимдерим э мне 

maladjusted  бала менен пайда болушу мүмкүн жүрүш үзгүлтүккө 

капа болушу мүмкүн болуп жатат,  жалпыланган агрессияга жана 

өзүн -өзү жамандык тартипте күтүлбөгөн ката.  

Ошол эле тааныш, алдын ала шарттары, алар,  тынч ыраазы болот 

жана диалог үчүн ачык болот .  Ушул алкакта,  алар коомдук 

көндүмдөргө үйрөнүү жана өз  тааныш кырдаалдарда аларды 

колдонууга жардам берет.  учурдагы кыймыл -жылы бала 

Жөндөмдүү,  ал тургай,  адамгерчилик көрсөтүүгө болот:  сейрек 
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кооз өнөрүнүн, оймо -чиймеден акылмандык, балдардын колу 

менен  жасалган буюмдар ИПО менен Учурдагы жөндөмдөрү 

күчтүү,  бирок алар да бекем турган турмуштук кырдаалдар менен 

байланыштуу иштелип чыккан жана жаңы шарттарда, аларды 

өткөрүп берүү үчүн атайын ишти талап кылат.  Бул Эхолалия ( -  

"жабуу",  "бир тамчы суусу жок",  же ырлардын келген тема же 

уландысында,  карикатуралар кайталануучу сөздөр бойго жеткен) 

негизинде түзүлгөн типтүү штампы, бала талаптар экинчи же 

үчүнчү жак менен,  түбөлүктүү бир сөздөрдү жана сөз айкаштарын 

менен айтылган эмес.  Эскиче алкагында иштеп чыг ат,  ошондой 

эле тигил же бул жагдайга байланыштуу.  

бул балдар көп көңүл,  мотор жана кеп -аракеттерди (конкреттүү 

эмес иш кыймылдарды, сөздөрүн кайталоо,  сөз айкаштарын,  иш -  

китепти барактап,  кагаз  жара сыяктуу)  калыптанып тартуу болуп 

эсептелет.  бала subject ively мааниге Алар тынчсыздануу 

кырдаалдарда начарлатышы мүмкүн:  коркуп же кадимки тартибин 

бузуу объектисин коркунуч.  Бул алгачкы калыптанып иш -

аракеттер,  черчение,  ырдап жана удаалаш эсебинен,  ал тургай, 

бир кыйла татаал математикалык иши сыяктуу эле,  өтө  эле татаал 

болушу мүмкүн болушу мүмкүн -  бул туруктуу экенин маанилүү  

Экинчи  топ .  Балдар айлана -чөйрө жана адамдар менен 

мамиле кылуунун жөнөкөй формаларына ээ болушат.  Алар 

айланада туруктуулукту  жана тартипти дайыма сактаганга  

умтулушат.  Биринчи топко салыштырмалуу бул балдар  айлана -

чөйрө  менен карым -катнашы  кыйла жигердүү.  Алар жашоонун 

кадимки түрлөрү калыптанат,  бирок алар толугу менен чектелген 

жана бала өзгөрүлбөстүгүн коргоого аракет кылат:  аларда 

айланада туруктуулукту  жана тартипти дай ыма сактоого умтулуу 

максималдуу  чагылдырылат,    жашоонун кадимки тартибин -  
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тамак -ашты   тандоо,  кийим -кече,  басуу маршрутун.  Бул балдар  

бардык жаңы нерсеге  күмөн менен карашат,   сенсордук 

дискомфорт көрсөтүшөт,   жийиркенчээктик,     күтүүсүздүктөн 

коркушат,  коркок болушат,  демек туруктуу кооптонууларды 

чогултушу мүмкүн.  Белгисиздик бул балдарда    жаман 

сезимдерди    пайда кылып,  жүрүм -турумунда үзүктөрдү  пайда 

кылышы мүмкүн,  бул жигердүү негативизмде,  жалпы агрессияда 

жана өзүнө  багытталган агрессия м енен көрсөтүлөт.    

Ал эми  тааныш жана көнүмүш шарттарда,  алар  ыраазы,   

жоош жана диалог үчүн ачык болот.  Ушул алкакта,  алар коомдук 

көндүмдөргө жеӊил үйрөнүшөт жана тааныш кырдаалдарда өз 

алдынча колдоно алышат.  Калыптанган кыймыл көндүмдөрдө  

бала     жөндөмдүү,  ал тургай,  талант көрсөтөт:  сейрек 

каллиграфиялык кол жазма,  ,  оймо -чиймелерди тартууда,   кол  

менен буюмдарды   жасоодо өнөрүн көрсөтөт.    Калыптанган  

жөндөмдөрү күчтүү,  бирок алар да иштелип чыккан     турмуштук 

кырдаалдар менен байланыштуу ж ана аларды жаңы шарттарга,  

өткөрүү үчүн атайын ишти талап кылат.  Баланын  кебинде типтүү  

штамптар мүнөздүү жана талаптар экинчи же үчүнчү жак менен, 

эхолалия (чоӊдордун  сөздөрүн жаӊырык ирээтинде кайталоо -

«ичесиӊби», «жейсиӊби»)  негизинде калыптанган  сө здөр  жана 

сөз айкаштары  менен чагылдырылат.  Кеби стереотип алкагында 

иштелип чыгат,  ошондой эле тигил же бул жагдайга 

байланыштуу.  Булардын  калыптанган көндүмдөрү негизинен   

бекем, бирок алар калыптанган жашоо кырдаалы менен тыгз 

байланышкан жана жаны шарттарга которуу боюнча атайын ишти 

талап кылат.  

Бул  балдардын кеби штамптык мүнөздө болот,       талаптары   

инфинитив менен туюнтулган сөз жана фразалар түрүндө болот, 
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эхолалиянын негизинде калыптанат,  экинчи жана   үчүнчү жакта 

сүйлөшөт.  Кеби дагы стер еотиптик аймакта өнүгүп,  белгилүү бир 

кырдаалга байланыштуу.  

 Бул топтун балдарынын кыймылдарындагы жана кебиндеги 

стереотиптик кыймылдар өзүнө көӊүл бурдурат (өзгөчө 

функционалдык эмес кыймылдар,  сөздөрдү, сөз айкаштарын 

кайталоо, китепти барактоо,  кагазд ы айруу сыяктуу кыймылдар) .  

Алар бала үчүн өзгөчө  мааниге ээ  жана  тынчсыздануу 

кырдаалдарында начарлашы мүмкүн:  коркунуч объектисинин 

пайда болушу же кадимки тартибин бузуу коркунучунун пайда 

болушу.  Бул  калыптанган иш -аракеттер  болушу мүмкүн, 

ошондой эле бир топ татаал,  сүрөт тартуу,  ырдоо жана удаалаш 

эсеби,  ал тургай,  бир кыйла татаал математикалык амал болушу 

мүмкүн -  бул калыптанган түрүндө бир эле аракеттин   туруктуу 

экени  маанилүү.  Бул стереотиптик иш -аракеттер  баланын   ички 

шарттарын жана сырттан көрсөтүлгөн каргашалуу окуялардан  

коргоону турукташтыруу үчүн маанилүү болуп саналат.  

Тиешелүүлүгүнө  жараша ийгиликтүү түзөтүүчү иштен кийин 

аутостимулятивдик муктаждык,  маанисин жана калыптанган 

аракеттерин жоготуп коюшу мүмкүн.   

Стереотиптик  иш -аракеттерде  баланын  иш жүзүнө ашырылбачу 

мүмкүнчүлүктөрү көрүнүшү  мүмкүн,  мисалы:  уникалдуу эс 

тутум,  музыкага жөндөмдүүлүк,  математикалык эсептөөгө талант, 

тилге жөндөмдүүлүк.  Мындай балдар адаттагы тартиптүү  

окутуунун алкагында  көмөкчү программасын гана эмес,    

ошондой эле жалпы билим берүүчү    мектептин программасын 

алышат.   Көйгөй болуп, атайын ишсиз балдардын  билимди 

өздөштүрүүсү  механикалык болуп,   стереотиптик 

формулировкалардын жыйындысы,   тааныш түрүндө коюлган 
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суроого жооп  катары калыптанып калат.  Баланын  бул 

механикалык өздөштүрүлгөн  билимдери,  атайын ишсиз   чыныгы 

жашоодо   пайдалануу мүмкүн эмес экенин түшүнүү зарыл. Бул 

балдардын көйгөйү  болуп айлана -чөйрө жөнүндөгү элестөөлөрү 

үзүк -үзүк,  дүйнө жөнүндөгү пикирлери стереотиптердин  

үстөмдүгү  менен чектелгендиги болуп саналат.  

Бул топтогу бала   жакындарына абдан  байланган,  балдар    

уюмуна,  аны киргизүү  бул үчүн татаал болушу мүмкүн.  Ошентсе 

да,  бул балдар мектепте окугусу келет,  адатта,  башка балдарга 

кызыгышат жана балдардын то буна    киргизүү алардын жүрүм -

турумун ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү,  тууроо мүмкүнчүлүгү жана 

катуу   туруктуулукту сактоону жумшартуу   үчүн зарыл.  Коомдук  

өнүгүүнүн бардык көйгөйлөрү менен,  өзгөргөн шарттарга 

ылайыкташуу кыйынчылыктарына карабастан,  бул балд ар 

көпчүлүк учурда атайын колдоонун жардамы   менен,    балдар 

уюмунда билим алууга жөндөмдүү.  

Үчүнчү  топ .  Бул топтун балдары,   тышкы дүйнө жана адамдар 

менен байланыштын   абдан татаал,  бирок,  катаал жүрүм -турум 

программасына ээ  (анын ичинде кептик) ,  алар  өзгөргөн 

жагдайларга начар ылайыкташып, стереотиптик кызыкчылыктарга  

ээ .  Булардын өз  стереотиптик  кызыкчылыктары менен алек 

болуу  жана өз  ара диалог курууга жөндөмсүздүгү катары 

көрүнгөн аутизми ,  бул топтун балдарына    адамдар  жана 

жагдайлар менен өз  ара карым -катыш түзүүдө өтө 

кыйынчылыктарды жаратат.   

Бул балдар ийгиликке жетүүгө умтулушат,  адатта,  алардын 

жүрүм-турумун максатуу деп атоого болот. Булардын көйгөйү:  

активдүү болуш үчүн,  алардын иш -аракети ийгиликтүү болушуна 

толук кепилдик керек, тобо келдик тажрыйба,  туруксуздук  
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алардын ишин уюштурууга тоскоолдуктарды жарататат.  Эгерде 

кадимики өнүккөн баланын өзүн -өзү сыйлоо сезими    изилдөө -

багыттык ишмердикте,   жетишкендиктер менен ийгиликсиздикте    

түзүлсө,  бул бала үчүн бир гана өз  ийгилигинин  туруктуу далили 

мааниге ээ .   Бул баланын изилдөөгө,  жагдайлар менен ийкемдүү 

диалогко,  жөндөмдүүлүгү  төмөн,  ал чече алган милдеттерди гана 

кабыл алат.  

Бул  балдардын стереотиптери,  алардын айлана -чөйрөнүн 

туруктуулугун куткаруу үчүн каалоо менен  эмес,    өзүнүн 

программасынын өзгөрүлбөстүгүн сактоо каалоосу менен 

чагылдырылат, иш -аракеттердин программасын өзгөртүү 

муктаждыгы (диалог ушуну талап кылат)  баланы аффективдик 

реакцияга алып келиши мүмкүн. Баланын жакындары,  анын өз өз 

максатына  жетүү  үчүн максаттуу умтулуусуна байланыштуу,  

баланы көп учурда болочок лидер  катары баалашат.  Бул туура 

эмес ой, себеби диалог жүргүзүү,   компромисс  табуу,   

сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү,  кызматташтык  куруу,    кишилер менен 

гана  өз  ара карым -катышын  бузбастан,   баланы б алдардын 

жамааттынан чыгарат.   

 Жагдайлар менен диалог куруу кыйынчылыктарына 

карабастан,  бул балдар  эбегейсиз монологко жөндөмдүү. 

Алардын кеби грамматикалык жактан туура,    сөз  байлыгы бай, 

өтө туура жана чоӊдордукундай катары, жана «фонографиялык» 

деп баалоого болот.     Абстракттуу  темалар боюнча татаал 

интеллектуалдык монологдорго жөндөмдүүлүккө  карабастан, 

жөнөкөй маек алып барууда  кыйынчылыкка учурашат.    

Бул балдардын интеллектуалдык өнүгүүсү көп учурда  мыкты 

таасир калтырат,   акыл эсинин жогорк у деӊгээли 

стандартташтырылган  изилдөөнүн жыйынтыгы менен 
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тастыкталат.  Ошол эле учурда,  АБК менен ооруган башка 

балдардан айырмаланып,  алардын ийгилиги оозеки эмес аймакта 

көбүрөөк көрүнүп турат.  Алардын абстрактуу билимдерге   

кызыгуу жана астрономия,  бо таника, электротехник, 

санжырачылык боюнча маалыматтарды топтоосу  «басып жүргөн 

энциклопедиянын» таасирин бере алат.  Балдардын  калыптанган 

кызыкчылыктарына байланыштуу айрым аймактарда мыкты 

билимдери болгону менен,   алардын тегеректеги чыныгы дүйнө 

жөнүндө элестөөлөрү чектелүү жана үзүндүлүү болот.  Алар  

маалыматтарды    системага киргизип,  катарга  тизүүдөн ырахат 

алышат,  бирок бул кызыкчылыктар  жана акыл иш -аракеттер 

реалдуулук  менен эч кандай деле байланышы жок,  жана  алардын 

аутостимуляциясынын түр ү   болуп саналат.  

Бул балдардын интеллектуалдык жана кептик өнүгүсүүнүн 

маанилүү жетишкендиктерине  салыштырмалуу,  кыймыл  чөйрөсү 

кыйла аз  ийгиликтүү -   алар   өтө  олдоксон,   өзүн -өзү  тейлөө 

ыкмалары  жабыркаган.  Коомдук  өнүгүү тармагында,  алар   

болуп  жатканын   нерселердин   контекстин  түшүнүүсү жана эске 

алуусу бузулган,  булар өзгөчө ишенчээктиги,  чынчылдыгы менен 

айырмаланып,  коомдук көндүмдөрү начарланган.  Баарлашуу 

муктаждыктары сакталган,   дос  күтүүгө каалоосу бар болсо дагы,    

алар башка адамдарды түшүнө алышпайт.  

Мындай балага коркунучтуу,  жагымсыз,    кызыкчылыктарга 

жабышуусу мүнөздүү  болуп саналат.  Стереотиптик  кыялдар,   

сүйлөшүүлөр, "жаман" деген темага чиймелери да 

аутостимуляциянын өзгөчө бир түрү болуп саналат.  Бул бала 

кыялдарында, а га  таасир эткен кооптуу нерсенин үстүнөн 

салыштырмалуу көзөмөл алат,  жана аны менен кайра -кайра ойноп 

ырахат алат.  
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Эрте жаш курагында бала өтө  таланттуу катары бааланышы 

мүмкүн,  бирок кийин өзүнүн жогорулатылган калыптанган 

кызыкчылыктарына чөгүүсү,    ийк емдүү карым -катыштарды 

курууда кыйынчылыктарга,  эрктүү көӊүл буруу  көйгөйлөрүнө 

алып келет.  Бул кыйынчылыктардын баарына карабастан, бул 

топтогу балдарды  коомдук көнүктүрүү, жок дегенде сыртынан,  

мурдагы эки топтун учурларына салыштырмалуу алда канча 

ийгиликтүү.  Бул балдар,  адатта,  жалпы билим берүүчү   

мектептеги программасын класстын шартында же өз -өзүнчө  окуй 

алышат,  туруктуу мыкты бааларды ала алышат же,    бирок,  алар     

курчап тургандар жана айлана жөнүндө көз караштарын жана 

кызыкчылыктарын кеңейтүү,  пикир мамилелердин тажрыйбасын 

алууга мүмкүндүк алуу,   коомдук жүрүм -турум көндүмдөрүн 

өздөштүрүү үчүн дайыма атайын коштоого  өтө муктаж болушат.   

Төртүнчү топ .  Бул балдар үчүн жүрүм -турумун  эркин 

ующтуруу өтө татаал болуп саналат,  бирок,  негизинен 

жеткиликтүү. Алар тез чарчашат, шалдырашат жана  тез  

дүүлүгүшөт,  эрктүү көӊүл буруунун,  оозеки тескемени 

өздөштүрүү, анын толук түшүнүү  көйгөйлөрүнө,  ээ  болушат. 

Психикалык  жана сүйлөө менен коомдук өнүгүүдө артта калуу 

менен мүнөздөлүшөт.  адамдар жана жа гдайлар менен өз ара 

коомдук жүрүм -эрежелердин ыгын өздөштүрүү кыйынчылыктары,  

балдар өз  ара  карым -катыш жана коомдук жүрүм -турум 

көндүмдөрүн өздөштүрүп,  аларды дайыма  ээрчишет,  ал эми бул 

иш жүзүндө көрсөтүлүп,     аларга даярдыксыз өзгөртүүгө талап 

киргизилсе,   өзүн жоготушат.  Адамдар менен мамиле кылууда 

эмоционалдык артта калуусун,     коомдук жактан жетиле 

электигин,   көрсөтүшөт.    
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Бардык кыйынчылыктарга карабастан,  алардын аутизми анча 

терең эмес,  ал   коргоочу шарт катары эмес,    үстүндө жаткан 

баарлашуунун кыйынчылыктары катары -  аялуу,  диалогту 

уюштуруу көйгөйлөрү жана ар  кандай өз  ара байланышты 

түзүүнүн көйгөйлөрү катары көрүнөт.  Мындай балдар абдан 

санаачыл,  алар  сенсордук дискомфорт сезими пайда болушу 

менен мүнөздөлөт,  алар окуялардын кадимки  жүрүшүндө бузулуу  

пайда болсо коркушат,  ийгиликсиздик менен тоскоолдукка 

кезиксе    тайсалдап калышат.   

Алардын негизги айырмасы, алар башкаларга караганда 

жакындарынын жардамын  көбүрөөк издеп турушат,  аларга өтө 

көз каранды, дайым колдоого жана кубатт оого абдан муктаж 

болушат.  үй -бүлө ыраазычылыгын жана коргоого ээ  болуу 

максатында,  балдар алардан өтө эле көз каранды болушат:  

өздөрүн өтө туура  алып жүрүшөт,  туура деп эсептелип 

бекитилген,   жүрүм -турумдан    четтөөдөн коркушат.  Бул кайсы 

гана болбосун , аутизми  бар балага мүнөздүү ийкемсиздигин жана 

стереотиптерин чагылдырат.  

Мындай баланын чектөөлөрү ал дүйнө менен мамилесин чоӊдор  

аркылуу кыйыр түрдө гана курууга умтулганынан көрүнөт.  Анын  

жардамы менен бирге,  ал айлана -чөйрө менен байланышын жөнгө  

салып,   туруксуз кырдаалда туруктуулукту табууга аракет кылат.    

жаттап үйрөнгөн жүрүм -турум эрежелеринен тышкары, бул 

балдар өздөрүн  абдан начар   уюштурушат,  тез  дүүлүгүшөт жана 

ойлонбой иш кылышат.  Ооба,  мындай шартта,  балдар 

байланыштын үзгүлтүккө учурашына,  чоӊдордун  терс баа 

беришине абдан сезимтал болушат.   өзү  үчүн маанилүү болуп 

саналган эмоционалдык донору жана котормочу менен   

байланышты жоготкон учурда,  бул бала өнүгүүсүндө  токтойт 
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жана экинчи топтогу балдарга мүнөздүү деңгээлге келип калы шы 

мүмкүн.  

Башка  адамдардан көз карандылыгына карабастан,   бардык 

аутизми бар балдардын ичинен төртүнчү топтогу гана балдар 

жагдай (кыймылдык жана сүйлөө)  менен диалогко кирүүгө аракет 

кылышат,  бирок аларга аны уюштуруу абдан кыйын болот.   Бул 

балдардын психикалык өнүгүүсү кыйла бирдей артта калат.  ири 

жана чакан кыймылдарынын эпсиздиги,  кыймылдардын 

координациясынын бузулуусу,  өзүнө -өзү тейлөө көндүмдөрдү 

өздөштүрүү  кыйынчылыктары;  кептин калыптанышынын кеч 

болушу,   анын так эместиги,  артикуляциясынын т уура эместиги, 

активдүү сөз байлыгынын   жакырчылыгы, фразалардын  туура 

эместиги;    интеллектуалдык ишмердиктин башаламандыгы, 

айлана -чөйрө тууралуу элестөөлөрүнүн  жетишсиздиги,   

кыялдануунун  жана оюндардын чектелгендиги.  Үчүнчү топтогу 

балдарга караганда,  булардын жетишкендиктери оозеки эмес  

аймакта көбүрөөк  көрүнөт,  балким долборлоодо.  

Бул балдар түзөтүү жумуштары ийгиликтүү уюштурулса ар 

кандай чектерде айлана -чөйрө жана адамдар менен мамилелердин  

татаалыраак түрлөрүн   дагы үйрөнүшөт: ,  жигердүү т андоону 

калыптандыруу,    жүрүм -турумда  максаттуулукту,    коомдук 

жүрүм-турум эрежелерин;  жана ошого жараша кептик жана 

интеллектуалдык жактан өнүгүшөт,    анын ичинде кенже мектеп 

жашындагы  мезгилинде.  

мектеп жашына келген  аутизми бар баланын  кыйынчылык тары 

жана мүмкүнчүлүктөрү,  ал буга чейин тиешелүү белгилүү бир 

колдоо алгандыгына   жараша айырмаланат.  туура жана өз  

убагында уюштурулган психологиялык жана педагогикалык 

жардам баланын дүйнө менен жигердүү жана комплекстүү мамиле 
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түзүүгө  аракеттерин кол доого мүмкүнчүлүк  берет   жана анын 

өнүгүүсүнө тоскоолдук кылуучу,  патологиялык аутисттик 

коргонуунун олуттуу түрлөрүнүн пайда болушуна жол бербейт. 

Башкача айтканда,  баланын акыл -эс өнүгүшүнүн даражасы АСБ 

менен мектепке келген баланын,    байланыш каража тарынын 

жабдуулары жана коомдук көндүмдөрү  да ,  биологиялык 

маселелердин негизги мүнөзүнө жана оордугуна көз каранды 

эмес,  ошондой эле  социалдык факторлорго -  мектепке чейинки 

окутуу жана билим берүү сапатына көз каранды.  

АСБ   балдардын ар түрдүүлүгүнүн к еӊири спектри абдан 

көп учурда жогоруда айтылган  аутизм маселелери  иш жүзүндө 

өздөрү олуттуу болуп саналат,  жана башка патологиялык шарттар  

менен  татаалданат .    Балдардын  аутизм синдрому балдардын  

өрчүү аномалияларынын,  ар  кандай оорулардын  анын ичи нде 

жол-жоболук мүнөздөгү ооруулардын  бир бөлүгү болушу мүмкүн.  

Аутизм менен ооруган балдардын  арасында  кыймыл -

кыймылдаткыч системасынын кошумча бузулуулары бар,  сезүү 

аномалиялары бар балдар,  болушу мүмкүн, түздөн -түз аутисттик  

спектрдин көйгөйлөрү   менен байланышпаган кептик  жана акыл -

эс  өнүгүүсүнүн кыйынчылыктары байклат.  АСБ татаал жана 

көптөгөн бузулуулары бар балдарда да болушу мүмкүн.  Мындай 

баланы  АСБ балдардын катарына  кошуу  чечими,   Аутизм   

көйгөйлөрү анын акыл -эс жана коомдук өнүгүүсүн үн  

бузулууларынын жалпы сүрөтүндө көзгө урунуп,  биринчи планда 

болгон учурда гана максатка ылайыктуу.  Баланын аутисттик 

орнотмолорун жумшартуу гана жана аны өнүктүрүүчү чөйрөгө 

жайгаштыруу  коррекциялык иште ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдард ын башка категориялары  

үчүн   иштелип чыккан ыкмаларын колдонууга жана алардын 
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жекече билим берүү муктаждыктарын эске алууга мүмкүнчүлүк 

жаратат.  

Инклюзия шарттарында жалпы билим берүү программасы   

боюнча билим алуу үчүн,  аутизм менен жабыркаган балдар 

атайын колдоого муктаж жана атайын билим берүү керектөөлөрүн 

канааттандырууну камсыз кылуу керек.  

Аутистикалык  спектри жабыркаган окуучулардын  атайын 

билим алуу керектөөлөрү.  

Аутизм менен  жабыркаган баланын  жакын адамы менен 

ошондой эле жалпы коом менен   мамилелеринин  өнүгүүсү  

толугу менен бузулган жана кадимки өнүккө y балдардыкындай  

ишке ашырылбайт, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү 

чектелүү башка балдар сыяктуу дагы болбойт.  баланын 

психикалык өнүгүүсү жөн гана    кечигип же бузулган эмес,  ал 

бурмаланган,   себеби  мындай баланын  психикалык 

функцияларынын өнүгүшү    коомдук өз ара шайкеш карым -

катыштарда эмес,  жана реалдуу жашоодо проблемаларды чечүү 

нугунда эмес,   көбүнчө аутостимуляциянын   каражаты, чектөө  

каражаты катары болуп, чөйрө жана башка адамдар менен карым -

катыш түзүүнүн каражаты катары болбойт.   

Баланын өнүгүүсүнүн бузулуу мүнөзү,  баланы  окутууда  

жөнөкөй жана татаалдын  катышынын өзгөрүшүндө көрүнөт. Ал 

айлана -  чөйрө жөнүндө   үзүндү элестөөлөргө ээ ,  күнүмдүк 

жашоодо  болуп жаткан нерселердин жөнөкөй байланышын 

түшүнө  албайт.  Башталгыч  күнүмдү к турмуштук тажрыйбасын 

топтой албайт,  бирок, абстрактуу билимдер жаатында 

компетенттүүлүгүн көрсөтүшү мүмкүн,  мисалы –  түстөрдү, 

геометриялык формаларды бөлүп көрсөтө алат,  сан, тамга,  

грамматикалык түрлөргө кызыгат ж.б .  Бул бала өзгөрүлүп жаткан 
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шарттарга жигердүү  ылайыкташуусу кыйын, ошондуктан бул 

балдардын калыптанган  жөндөмдүүлүктөрү,  ал тургай 

калыптаган  көндүмдөрү  жана билимдери жашоодо начар ишке  

ашырылат.  

Бул балдарга  коомдук тажрыйбаны которуу,  маданият  

менен тааныштыруу,  өзгөчө кыйынчылык тарга алып келет.      

Эмоционалдык контактты орнотуу жана  практикалык өз ара 

аракеттешүүгө тартуу,   өнүгүп жаткан маселени   баланын 

биргелешкен чечмелөөгө тартуу,   инклюзивдик билим берүүнүн 

базалык маселеси болуп саналат.   

 

2.АСБ БАЛДАРДЫН      БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮ   

БОЮНЧА ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН 

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ 

ПРОГРАММАСЫНЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

(ВАРИАНТ 8.1)  

2.1 .2 .  АСБ  окуучулардын  инклюзия идеялары менен иштеген 

мектептерде жалпы башталгыч билим бер үүнүн    болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы бил им берүүнүн  программасын   

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн  натыйжалары  

   Стандарттын  талаптарына ылайык  8.1.  варианты  АСБ  

балдар жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүшөт,  программанын  түзүмүнө талаптар   Мамлекеттик 

стандартта көрсөтүлгөн.  АСБ балдардын  БББ ЖБББПты 

өздөштүрүүсүнүн инсандык, метапредметтик,  предметтик   

жыйынтыктары БББ Мамлекеттик Стандартына жооп берет.   
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Инклюзия шартында окутулуп жаткан АСБ балага милдеттүү 

болуп, анын билим алуусунун өзгөчө  муктаждыктарына  жооп 

берүүчү системалуу атайын жардам болуп эсептелет.   

 Окуучулардын программаны (вариант 8 .1 .)  өздөштүрүүсүнүн 

күтүлгөн жыйынтыктары коррекциялык иштин программасын 

өздөштүрүүсүнүн күтүлгөн жыйынтыктары  менен  толукталат.  

АСБ окуучулардын  аттестациянын жекече тартибинде, көнүмүш 

шарттарында,   тааныган мугалимдин   катышуусу менен, 

убакыттын чектелиши жок    өтүлүшү мүмкүн.  Зарыл  болгон 

учурда,   контролдук тапшырмалар  бала үчүн  эӊ ылайыктуу 

формада берилиши  мүмкүн.  

Жалпы  билим берүү программасы коррекциялык иштин 

программасы   менен колдоого алынат.  АСБ окуучулар үчүн 

Коррекциялык иштин программасынын   биринчи вариантынын 

түзүмүнө талаптар   Мамлекеттик стандартта көрсөтүлгөн. 

Коррекциялык иштин программас ынын  структурасын    түзгөн 

төмөнкү милдеттүү багыттар   көрсөтүлгөн.    

 Жалпы  билим берүү программасын өздөштүрүүнү   

колдоо .  

 Коррекциялык иштин  ар бир багыты боюнча жашоо 

ыйгарымдарын өнүктүрүү  жыйынтыктарына талаптар  аныкталат 

(1-8 таблицаларды караӊыз)  

  Таблица 1  

"Эмоционалдык  байланышты  түзүү жана өнүктүрүү,   ар 

түрдүү баарлашууга катышууга даярдык жана жөндөмдүүлүк, 

курчап турган адамдар жөнүндө ой -пикирлерин өнүктүрүү, 

баарлашуунун   тиешелүү түрлөрүн колдонуу тажрыйбасына ээ 

болуу,  маалымат,  тажрыйба, ой -пикирлерди баалоо жана 
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кабыл алуу жана берүү"  багыты боюнча жашоо 

ыйгарымдарын  калыптандырууга талаптар  

 

Коррекциялык иштин 

багыттары  

Натыйжаларга талаптар  

 Эмоционалдык  байланышты  

түзүү жана өнүктүрүү,   ар 

түрдүү баарлашууга 

катышууга даярдык жана 

жөндөмдүүлүк,  курчап турган 

адамдар жөнүндө ой -

пикирлерин өнүктүрүү, 

баарлашуунун   тиешелүү 

түрлөрүн колдонуу 

тажрыйбасына ээ  болуу,  

маалымат,  тажрыйба,  ой -

пикирлерди баалоо жана 

кабыл алуу жана берүү  

Баланын  байланышка 

умтулуусун өнүктүрүү,   башка 

адамга  көңүл буруу  маани жана 

багыт алуу,  болуп жаткан 

окуяларды кабыл алуу.     

   Баланын  башка адам менен  

санааларды бөлүшсө  болоорун  

түшүнүүсү ,    санааларды 

бөлүшүүнүн  ар түрдүү 

тажрыйбасын кыбыл алуу.  

Анын  эмне болуп жатканын 

түшүнүү башкалар үчүн өтө 

маанилүү болуп саналат,    ал 

башка адамдар кандай 

санааларга ээ экени тыгыз 

байланышта болушу мүмкүн 

экенин түшүнүүсү.  (так жана 

жалпы маанилик талааны иштеп 

чыгуу) .  

 Кокусунан  суроо менен 

кайрылууга мүмкүнчүлүк  алуу 

жана жоопту өз   кызыкчылыгы 

үчүн гана кабыл алуу маанилүү 
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эмес экендигин түшүнүүсү .   

Алгылыктуу  байланыш 

тажрыйба алуу,  анын тийиштүү 

түрдө иштеп,  башка адамдар 

жөнүндө түшүнүктөрүн  топтоо.  

 

Таблица 2  

"Баланын турмуштук тажрыйбасын биргелешкен түшүнүү 

жана тартипке салуу:  күнүмдүк жагдайлар; олуттуу 

эскерүүлөр менен ниеттер,   өзү  тандап алуу мүмкүнчүлүгүн ө  

жетүү үчүн,   бирдиктүү чечимдерди жана курулуш пландарын 

түзүү"  багыты боюнча жашоо ыйгарымдарын  

калыптандырууга талаптар  

 

 

Коррекциялык иштин 

багыттары  

Натыйжаларга талаптар  

Баланын турмуштук 

тажрыйбасын биргелешкен 

түшүнүү жана тартипке салуу:  

күнүмдүк жагдайлар;  олуттуу 

эскерүүлөр менен ниеттер,  

өзү  тандап алуу 

мүмкүнчүлүгүнө жетүү үчүн,  

бирдиктүү чечимдерди жана 

курулуш пландарын түзүү  

Баланын  көпчүлүк шайкештиги 

жана эмоционалдык  

туруктуулугу,   анын 

жашоосунда    буга чейин четке 

кагып келген   жагдайлардын, 

буюмдардын,  адамдардын пайда 

болушу.  

Баланын  өткөн тажрыйбасына 

кайрылууга мүмкүндүк алуу,  

ошондой эле өткөн убагына өз 

шилтемеси:   
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"эстей аласызбы?".  Анын өткөн 

тажрыйбасын колдоно билүү 

эмне болуп жатканын түшүнүү 

үчүн,  баланын жүрүм -турумун   

уюштуруу,  баа берүү.  

Эмне  болуп жатканын  

талкулоо  мүмкүнчүлүгү жана 

окуянын андан ары өнүгүүсүнүн   

болжолдуу варианттары, бала өз 

алдынча  тандоо тажрыйбага ээ 

болуусу,  (а  сен  эмнени 

каалайсың?)    "жакшы менен 

жамандан эмес" жана "жакшы 

жана ар түрдүү –  бул деле  

жакшы" тандоо, "  биринчи жана 

бул андан кийин " .  

Орток  бир чечимди талкуулоо  

жана аларды кабыл алуу  

баланы  акырындап киргизүү 

мүмкүнчүлүгүнүн пайда болушу 

менен бирге келечектеги иш -

аракеттердин планын иштеп 

чыгуу  

Таблица 3  

"Окуялардын  кадимки жүрүшүндө күтүлбөгөн 

өзгөрүүлөргө  баланын тынчсыздануусун    азайтуу,  аларга оң 

мамиле иштеп чыгуу"  багыты боюнча жашоо ыйгарымдарын  

калыптандырууга талаптар  
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Коррекциялык иштин 

багыттары  

Натыйжаларга талаптар  

Окуялардын  кадимки 

жүрүшүндө  күтүлбөгөн 

өзгөрүүлөргө баланын 

тынчсыздануусун    азайтуу,   

аларга оң мамиле иштеп 

чыгуу  

Жаңылыктарга жеке кызыгууну 

жана  көңүл бурууну   

өнүктүрүү.  

Туруктуулуктун көрүнүшү, 

окуялардын кадимки 

жүрүшүнүн  бузулуусуна   

тынчсызданууларды азайтуу.  

Тамашага  кызыгуунун жана 

көңүл буруунун   пайда болушу,   

өзү   тамашалаганга аракет 

кылуусу  

 

 

Таблица 4  

"Баланын   өзүнүн   мүмкүнчүлүгүн  жана  чектөөлөрүн 

түшүнүүсүн өнүктүрүү"  багыты боюнча жашоо 

ыйгарымдарын  калыптандырууга талаптар  

 

 

Коррекциялык иштин 

багыттары  

Натыйжаларга талаптар  

Баланын   өзүнүн   

мүмкүнчүлүгүн  жана  

чектөөлөрүн түшүнүүсүн 

өнүктүрүү  

Чоң  кишилерге жардам сурап  

Өзүнүн  реалдуу күчүн   баалоо 

жөндөмдүүлүгүн өстүрүү, 

эмнени кылса  болот жана 

болбойт экендигин    түшүнүү:  

сейилдөөдө,  оюнда,  тамактанып 
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кайрылуу жөндөмдүүлүгү,  

анын ичинде медициналык 

колдоо жана мектепте болуу 

үчүн атайын шарттарды түзүү 

суроолору боюнча.   

 

 

 

жатканда,  кыймыл -аракетте,  

дарыларды кабыл алууда, 

эмдөөдө.  

Балага нааразы болуу жана 

жардам суроо -бул нормалдуу 

жана зарыл экенин түшүнүү.   

Чоң  кишилерге жардам сурап  

кайрылуу мүмкүнчүлүгүн табуу.  

ата-энесин  тартуу керек  

жагдайды бөлүү тажрыйбасын 

алуу,  жашоо -турмушун камсыз 

кылуу жаатында чечим кабыл 

алуу үчүн үй -бүлө менен 

байланышуу зарылдыгын 

түшүнүүсү .  

Окуу  процессинде атайын 

жардам сурап кайрылуу,  

кыйынчылык пайда болгондо 

кишилерге кайрылууга 

мүмкүнчүлүк табуу (Кечиресиз,  

мен   унутуп калыптырмын, 

түшүнгөн жокмун.  Суранам 

кайталап коёсузбу,  ж.б .)  

 

Таблица 5   

"Күнүмдүк жашоодо колдонулуучу социалдык -турмуштук  

көндүмдөрдү өздөштүрүү"  багыты боюнча жашоо 

ыйгарымдарын  калыптандырууга талаптар  
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Коррекциялык иштин 

багыттары  

Натыйжаларга талаптар  

Баланын өзүн -өзү тейлөө 

ыкмаларын  билүү боюнча 

ишенимин бекемдөө жана 

жигердүү позициясын 

калыптандыруу:   үйүндө жана 

мектепте,  күнүмдүк турмушта 

күнүмдүк жашоодо өз 

алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгы жана 

башкаларга жардам берүү 

үчүн умтулуусу.   

Өз   алдынчалуулугу жана 

турмушта көз 

карандысыздыгынын өнүгүүсү  

  

 

 

 

Өзүн -өзү тейлөө ыкмаларын   

өздөштүрүүсү  

 

 Күндөлүк  турмуш -тиричилик 

эрежелерин, үй жашоо 

иштеринин ар түрдүүлүгүн 

өздөштүрүү;  үйдө курчап 

турган объекттердин 

дайындалышын түшүнүү, 

(азык -түлүк сатып алуу,  

тамак -аш даярдоо,  кир жуу,  

үтүктөө тазалоо жана тигүү 

оңдоо,  жылуулук жана 

ыӊгайлуулукту түзүү,  үйүндө 

тазалыкты сактоо ж.б .)   

Үй  жашоо -турмушу жөнүндө 

түшүнүктөрдү өнүктүрүү.   

 

Ар түрдүү күнүмдүк иштерге 

катышууга,   үй жашоонун кээ 

бир аймактарында 

жоопкерчиликти алуу аракети.  

Мектептин  жашоосунда багыт 

алуу,  класстын күнүмдүк 

турмушуна катышуу,   башка 

Мектеп жашоосунун түзүлүшү 

жөнүндө түшүнүктөрдү 

өнүктүрүү. Мектеп  
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балдар менен бирге 

жоопкерчиликти алуу.   

мейкиндигинде жана сабак 

жүгүртмөсүндө багыт алуу 

ыктары.   Күнүмдүк  окуу 

иштерине катышуу,  аларга 

алына жараша катышуу.  

 

Таблица 6   

"Коммуникация көндүмдөрүн өздөштүрүү"  багыты 

боюнча жашоо ыйгарымдарын  калыптандырууга талаптар  

Коррекциялык иштин багыттары  Натыйжаларга талаптар  

Коомдук өз ара байланыш 

ыкмаларын үйрөнүү жана кабыл 

алынган эрежелерди 

өздөштүрүүдө  алдыга жылуу 

(саламдашуу,  кечирим суроо, 

сылык баш тартуу же сураныч).  

Күнүмдүк  маселелерди чечүү   

аракеттеринин пайда болушу 

жана өзүн камсыз кылыш 

үчүн сөз менен байланышты  

каражат катары колдонуу.  

Өзүнүн  стереотиптик  

кызыкчылыктары менен 

байланышпаган маекке 

кошулууга аракет кылуу,     

маектеши жана сүйлөшүү 

жиктерин тандоодо көбүрөөк 

шайкештик пайда болушу.  

Өтүнүч,  суроо,  каалоо,  

кечирим, баш тартууну 

билдириш   үчүн тийиштүү 

мүмкүнчүлүк табуу  

   Өзүнүн  баалуу 

кызыкчылыгынан тышкары     
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маалымат алуу жана тактоо 

аракеттеринин пайда болушу.  

Кабыл  алынган маданий 

эрежелер боюнча өзүнүн 

сезимдерин билдирүүдө  

алдыга жылуу  

Алыскы жана жакынык чөйрөдө 

баарлашуу тажрыйбасын 

кеӊейтүү жана  байытуу.    

Баланын максатка жетүү     

каражаты катары 

баарлашууну колдонуу 

мүмкүн болгон жагдайлардын 

тегерегин кеӊейтүү  

Таблица 7   

"Дүйнө  сүрөтүн сезүү  жана айырмалоо"  багыты боюнча 

жашоо ыйгарымдарын  калыптандырууга талаптар  

 

Коррекциялык иштин багыттары  Натыйжаларга талаптар  

Ички чөйрө менен реалдуу өз  

ара карым -катышы боюнча 

баланын тажрыйбасын жайылтуу 

жана байытуу,  жаратылыш 

кубулуштарынын жана буюм 

дүйнөсү  боюнча,    коркунуч 

жана коопсуздук  тууралуу 

жетиштүү түшүнүктөрүн    

өнүктүрүү  

Өзүбүз  үчүн жана  башкалар 

үчүн да коркунуч /  

коопсуздук жагынан баланын 

жүрүм-турум аракеттеринин 

шайкештиги;  предметтик 

жана жаратылыштык айлана -

чөйрөнү коргоо.  

Буюмдарды  алардын 

кызматына ылайык 

пайдалануу,  кабыл алынган 

тартибин жана мүнөзүн кабыл 

алуу.  
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үйдөн тышкары ар кандай 

тааныш жерлердин топтолушу  

жана кеңейиши   мектеп жана 

аянтча:  мектеп короо су,  

бакча,  токой,  сейил,  дарыя, 

шаар жана өлкө  башка 

жерлер.  

Дүйнө  сүрөтүнүн толук жана 

так эле син калыптандыруу,  

баланын жашына тийиштүү  

мейкиндик жана убакыттык 

түзүлүшү тууралуу 

түшүнүктөрүн  калыптандыруу.  

Баланын,  өзүнүн жашоосу жана 

жаратылыш тартиби 

орто сундагы байланышты 

орнотуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу  

Дүйнөнүн кубулуштары менен 

байланышкан жеке тажрыйба 

топтоо жөндөмүн өстүрүү. 

Бул түшүнүккө ылайык жашоо 

менен кыймыл -аракет кылып, 

табият менен өз үйүндө жана 

мектепте өмүр жолу 

токтомунун мамилелерди 

түзүү үчүн.  

Бул тартипти сактоого аракет 

кылып,  коомдук тартипке 

жараша  мамилелерди түзүү 

жана үй -бүлөдө,  мектепте 

жана өзүнүн жашоосунда 

аларды сактоого аракет кылуу  

Баланын  жаӊылыктарга жана 

айлана -чөйрө өзгөрүлүшүнө,  

аларды изилдөөгө кызыгуусу 

пайда болушу,  аларды изилдеп, 

өз ара аракеттенүү боюнча өз  

иш-аракетинин маанисин 

Баланын кызыгуусу пайда, 

жаңылыктарды байкоо 

жөндөмү   суроолорду берип,   

биргелешкен изилдөөгө менен 

кошулууга аракет кылуусу.  

өзүнүн дүйнө менен өз ара 
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түшүнүүгө.  иш-аракеттеринин 

натыйжалуугу жана 

жоопкерчиликтүүлүгү боюнча 

түшүнүктөрүн иштеп чыгуу.  

Баланын башкалар менен карым -

катыш түзүү жөндөмдүүлүгүн 

өнүктүрүү,  башка адамд ардын 

тажрыйбасын түшүнүү жана 

өздөштүрүүсү ,  өз тажрыйбалары 

менен бөлүшүп,  жана  карым -

катышка мүмкүнчүлүктөрүн 

колдонуусу (байланыш каражаты 

катары чийме,  ойноо,  окуу ж.б.) .  

Өз  тажрыйбасын,  ойлорун, 

таасирленүүсүн ,  

корутундуларын башка жак 

тарабынан түшүнө тургандай 

кылып берүүгө аракет 

кылуусу.  Башкалардын 

турмуштук тажрыйбасын, 

анын жеке тажрыйбасына 

киргизүү тажрыйбасы.   

Таблица 8   

"Жаш  куракка шайкеш социалдык ролдорду,  кабыл 

алынган баалуулуктарды, коомдук ч өйрөнү  сезүү жана 

айырмалоо"  багыты боюнча жашоо ыйгарымдарын  

калыптандырууга талаптар   

  

Коррекциялык иштин 

багыттары  

Натыйжаларга талаптар  

До стор жана бейтааныш 

адамдар менен ар  кандай 

коомдук кырдаалдарда,  ар 

кандай коомдук абалы бар 

адамдар менен бардык 

курактагы кишилер жана балдар 

менен (улуу,  кичүү,  курбулары) 

Ар кандай коомдук 

кырдаалдарда жүрүм -турум 

эрежелерин ар кандай 

статустагы адамдар менен 

колдонуу үчүн түшүнүүнү 

жана жөндөмүн өстүрүү:  

жакын үй -бүлө мүчөлөрү 
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кандай мамиле 

кылууну,жөнүндө ой түзүү.  

менен;  мектептин 

мугалимдери жана окуучулары 

менен;  коомдук транспортто, 

менин кошуна жана 

бейтааныш адамдар менен 

балдар аянтчасындагы балдар 

менен,  чачтарачта,  театрда, 

дүкөндө кино,  кезекте,  ж.б .  

Балага керек социалдык 

салттарды    өздөштүрүү  

Баланын  айлана -чөйрөсүндө   

кабыл алынган абдан жөнөкөй 

коомдук -салттарды 

пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ө 

көмөктөшүү.   

 

 Алардын сезимдери, 

тиешелүүлүгүнө жараша, 

коомдук байланыш кырдаалды 

билдирген абдан шайкеш.  

 

   Баланын  жакынкы жана 

алыскы   коомдук  чөйрө  менен 

өз  ара карым -катыш түзүү 

тажрыйбасын байытуу.  

Коомдук байланыштар 

чөйрөсүн ачуу өздөштүрүштү.  

 

 

 

2.1 .3 .  АСБ окуучулардын  башталгыч билим берүү  боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 
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программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы    

АСБ окуучулардын  башталгыч билим берүү боюнча жалпы 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын 

өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо 

системасы  предметтик,  метапредметтик жана инсандык 

жыйынтыктарды баалоого жол бериш ке рек,  анын ичинде АСБ 

окуучуларды жыйынтык баалоону   камсыз кылууга багытталган.   

2.1 .4 .  Окуу  сабактарынын негизги мазмуну  

1.  Кыргыз  /  орус  тили  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу.  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап -сезүү.  Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.   Берилген 

тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп 

аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

Сүйлөө.  Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү 

үчүн баарлашуунун  максаттарына жана шарттарына ылайык  тил 

каражаттарын тандоо.  Оозеки кептин диалог формасын 

практикалык түрүндө   өздөштүрүү.  Окуу  милдетине ылайык 

оозеки  монологдук баяндоонун практикалык өздөштүрүү  

(сүрөттөө,  баяндоо,  ой жүгүртүү) .   Окуу  жана күнүмдүк 

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 

(саламдашуу,  коштошуу,  кечирим, ыраазычылык,  суроо -талап 

менен кайрылуу) .  Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура 

интонацияны сактоо.  

  Окуу.    Окуу  текстин түшүнүү. Керектүү материалды табу у 

максатында тандап окуу.  Текстте берилген ачык маалыматты 
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табуу.  Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй 

тыянактарды түзүү.  Текстте камтылган маалыматтарды жалпылоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, 

муундарды, сөздөрдү,  сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу.  Окуу 

ишинин бул түрү үчүн коюлган  гигиеналык талаптарды эске алуу 

менен так,  тыкан жазууну  өздөштүрүү  жазуудагы  гигиеналык 

талаптарды өздөштүрүү.   Колдордун  эркин кыймылдарын жана 

манжалардын  моторикасын өнүктүрүү.       Белгилүү  эрежелер 

боюнча   угуп,  окуп көчүрүп жазуу.  Уккан жана окуган текстти   

мазмунун кыскача жазып баяндоо.   Балдар  үчүн кызыктуу 

темалардагы чакан өздүк тексттерди түзүү (таасирдин негизинде,  

адабий чыгармалар, сүрөттүк окуялар,  сүрөттөр сериясы, 

видеожазманын үзүндүсүнүн негизинде ж.б.) .  

Сабаттуулукка окутуу .  

Фонетика.  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү.  Сөздөгү  тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө.  Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салышт ыруу.  Үндүү жана үнсүздөрдү 

айтуу ортосундагы айырмачылык,  басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,    жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.  

Муун сүйлөөнүн минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  

муундарга бөлүштүрүү.  Басым ордун аныктоо.  

Графика .    Үн  жана тамганын ортосунда айырма.  Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.   Үндүүлөр  -  

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары.   е,  

ё ,ю,я  тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку 

үнсүз тыбыштын жумшактык   белгиси катары. Тамгалардын  

тизилүү катары.  
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  Кыргыз/орус алфавити менен таанышуу.  Алфавитти  билүү:  

тамгаларды  туура атоо,  алардын тизмегин билүү.   

Окуу/  Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү 

тыбышты билдирген тамгага багыт алуу) .  Жылмакай муундук 

окуу жана баланын жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн 

сөздөрдү окуу.   Сөздөрдү,  сөз айкаштарын,  сүйлөмдөрдү жана 

кыска тексттерди түшүнүп  окуу.  тыныш белгилерине ылай ык 

басым жана тыным менен окуу.  Кыска  тексттердин  жана 

ырлардын материалында  маалымдар жана көркөм окууну 

өнүктүрүү.   

Орфоэпиялык (бүтүн сөздөр  менен окууга өтүүдө)  окуу  

менен таныштыруу.    Орфографиялык окуу (үн чыгарып окуу)    

көчүрүп жазып жатканда , өзүн -өзү көзөмөлдөө каражаты катары.  

Жазуу .   Жазуудагы гигиеналык талаптарды өздөштүрүү.     

Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол 

кыймылдарынын макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн 

өнүктүрүү.    Багыт  алуу ыктарынын өнүктүрүү,  дептеринин 

мейкиндигинде, класс тактасында багыт алуусунун 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү.    Тамгаларды,  тамга айкалыштарын,  

муундарды, сөздөрдү,  сүйлөмдөрдү жазуу.  Сөз  жана сүйлөмдөрдү   

көчүрүү.   Айтылышы  менен карама -каршы келген сөздөрдү жана 

сүйлөмдөрдү жазуу.    Тек стти    туура  көчүрүүнүн ыкмаларын 

өздөштүрүү.  

 Тамга  эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  

колдонуу:  сөздөрдүн ортосунда мейкиндик,  ташымал белгиси, 

абзац.   

Сөз жана сүйлөм .  Сөз  талдоо үчүн окуу объектиси катары, 

анализ үчүн материал катары. Сө здүн маанисине көз салуу.   
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Сөздөр  менен сүйлөмдөрдү айырмалоо.    Сүйлөмдөр  менен 

иштөө:  сөздөрдү бөлүп айтуу,  өз тартибин өзгөртүү  

  Орфография.   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу жана 

аларды колдонуу:  сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм 

башында,  энчилүү аттардагы баш тамгалар;   муун боюнча 

ташымал; тыныш белгилерин колдонуу;     

Кепти өнүктүрүү .  Текстти  өз   алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү.  Сюжеттик сүрөттөр  сериясы,  өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,   байкоо боюнча анча чоң э мес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.  

Систематикалык курс  

Фонетика жана орфоэпия.  Үндүү  жана үнсүздөр,  аларды 

айтуу ортосундагы айырмачылык.    Жумшак жана каткалаң   

үнсүздөр,  жумшак жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, 

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес тыб ыштарды    үнсүздөрдүн   

жумшактыгы боюнча аныктоо.   Басым, сөздө басым  түшкөн 

үндүүлөрдү табуу.  Сөздөрдү  муундарга бөлүү.  Тыбыштардын  

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.     Тыбыштарды  жана сөз 

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/  орус адабий тилинин ченемдерине  

ылайык   так айтуу.  Сөздөрдү  фонетикалык талдоо.   

Графика.    Үн  жана тамганын ортосунда айырма.  Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.   Үндүүлөр  -  

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары. 

Тамга  эмес  графикалык каражаттардын функцияларын  

колдонуу:  сөздөрдүн ортосунда мейкинд ик,  ташымал белгиси, 

абзац.  Тамгалардын   тизилүү катары. Алфавитти   билүү:  

алардын тизмегин билип,  тамгалары туура атоо.  Алфавит   менен 
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иш алып баруу,  тамгаларды колдонуу сөздүктөр,  китеп, 

каталогдор.  

  Морфология .  Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат:  зат 

атооч,сын атооч,  тактооч,  этиш. Өз  алдынча жана кызматтык  сөз 

түркүмдөрү.   

Зат  атооч.  Анын кепте колдонулушу жана мааниси.  "Ким ?" 

жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу.  Зат 

атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү 

ыктарын өнүктүрүү.  Зат  атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү.  Зат  

атоочун жекелик саны. Зат  атоочун жекелик саны, жөндөмө 

боюнча өзгөрүшү.  Зат  атоочун  1 ,2 ,3 -жагы боюнча боюнча 

өзгөрүшү.  Зат  атоочун жөндөмөсүн аныктоо.  Зат  атоочун көптүк 

саны, көптүк саны бо юнча өзгөрүшү.  Зат  атоочу морфологиялык 

талдоо.  

Сын атооч.  Сын атоочту   кепте колдонуу,   жана анын 

мааниси.  Сын атоочко берилүүчү суроолор.  Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү.  Сын   

атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч .   Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Ат атооч 

жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат атоочтор,  кепте пайдалануу 

жана мааниси.  Жекелик ат атоочтор:  1 ,  2 ,  3 -жак жекелик жана 

көптүк түрлөрү. Жактама  ат  атоочтордун жөндөлүшү.  Кепте ат 

атоочту туура пайдалан уу (мен,  менде,  ал,аны,  анда,  ал үчүн) .   

Этиш .  Анын мааниси жана кепте колдонуу.  Этишке 

берилүүчү суроолор.  Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.    «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген 

суроолорго жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.   Этиштин 

чактары:  өткөн чак,  келээр чак,  учур чак.   Этиштин өткөн чак,  

келээр чагынын жак жана сан   боюнча өзгөрүшү.  Этиштин  I   
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жана  I I  жагы боюнча жакталышы (практикалык билүү) ,  

аныктоонун ыкмалары.   Этишти морфологиялык талдоо.   

Уӊгу.   Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде) .    

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу.  

Алардын милдети:  зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө 

формаларын  түзүүсү.   Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  

(приставка)менен предлог ортосундагы айырмачылык.    

Лексика .  Маанисин  тактоону талап кылган сөздөрдү 

аныктоо.  Тексттеги сөздүн маа нисин  аныктоо же   түшүндүрмө 

сөздүктү колдонуу менен баалуулуктар сөздүн маанисин тактоо. 

Бир  маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү түшүнүү,  сөздүн  түз 

жана каймана мааниси.  Кепте  синонимдердин жана 

антонимдердин пайдалануусун колдонуу.   

  Синтаксис .  Сүйлөмдү,  сөз айкаштарын,  сөздөрдү 

айырмалоо.  Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын 

белгилөө,  үйрөнгөн грамматикалык түрлөрү менен сөз 

айкаштарынан сүйлөм түзүү,   жана аны жайылтуу.  Максатын 

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү:   суроолуу,  илептүү, 

жай    сүйлөмдөр.   Ойго эмоционалдык түс (интонация)  берүү.    

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү     баса белгилөө.          

Сүйлөмдүн  негизги мүчөлөрү:  ээ  жана баяндооч.  Сүйлөмдүн 

айкындооч мүчөлөрү. Сүйлөмдүн  негизги мүчөлөрүн табуу.  

Сүйлөмдүн  негизги жана ай кындооч мүчөлөрүн айырмалоо. 

Сүйлөм,  сөз айкаштары, сөз ортосундагы байланышты орнотуу.  

Сүйлөмдүн бир өӊчөй мүчөлөрүн колдонууда интонацияны 

пайдалануу,  үтүрдү  колдонуу.   Бир  өӊчөй мүчөлөр,  байламталар  

менен сүйлөм түзүү. Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу ,   эки  

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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жөнөкөй   сүйлөмдөн турган сүйлөмдөр.  Жөнөкөй  жана татаал 

сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.   Татаал сүйлөмдөрдөгү үтүр. 

Татаал сүйлөм түзүүнү үйрөнүү, байламталардан кийинки тыныш 

белгилери.    

Орфография  жана пунктуация .    Орфографиялык 

сергектикти калыптандыруу.   

Орфографиялык сөздүктү колдонуу.     

 Туура  жазуу эрежелерин колдонуу:  

•  ташымал эрежелери;  

•  энчилүү аттарында,  сүйлөмдүн башында баш тамга;  

•  сөздүн тамырындагы басым  түшпөгөн үндүүлөрдү текшерүү;  

•  сөздөгү  уяӊ жана каткалаӊ үнсүздөр;  

•  айтылбаган үнсүздөр (орус  тилинде);  

•  сөз  тамырындагы текшерилбеген үндүү жана үнсүз тыбыштар 

(чектелген сөздөр тизмесинде);  

•  ажыратуу жана ичкертүү белгиси;  

•   жеке ат атоочторду   жазуу эрежелери;  

•    сүйлөмдүн аягындагы тыныш белгилер:  чекит,  суроо  жана  

илеп белгилери;  

•  бир өӊчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдөгү   тыныш белгилер (үтүр) .  

Кепти  өнүктүрүү  

Баарлашуу кырдаалын сезе  билүү:  кайда ким менен,  эмне 

максат менен   баарлашууну ишке ашыруу.  Диалог түрүндөгү 

кепти практикалык өздөштүрүү.  Өз  пикирин билдирүү.  Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу,  коштошуу,  кечирим, 

ыраазычылык,  суроо -талап менен кайрылуу) .  
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Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук 

жооп берүүнү өздөштүрүү.  Оозеки  жа на жазуу түрүндө суроо -

жооп  диалогун түзүү.   Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар 

кандай тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  

өздөштүрүү.    (баяндоо, сүрөттөө) .  Сюжеттик сүрөткө  

суроолордун жардамы баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү 

жана жазуу (суроолор,  сүйлөмдөр түрүндө);  даяр  план менен 

сюжеттик окуя түзүү (суроолор,  жай сүйлөмдөр түрүндө) .  

Аӊгемелерге  сүрөттөө  элементтерин   киргизүү.  Окуу  

материалдары менен  оозеки жооп түзүү (окуу жана ишкер 

тилинин спецификасы).  

Текст.  Тексттин  бе лгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.   Тексттин наамы.   Тексттеги   

сүйлөмдөрдүн тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн 

тизмеги.  Тексттин  түзүлүшү боюнча ар  тараптуу иш:  наам коюу,  

сүйлөмдөрдүн,  тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) т артиби.  

Текст  планы. Берилген текстке план   түзүү.      

  Текст түрлөрү:  баяндоо,  сүрөттөө,  ой жүгүртүү,  алардын 

өзгөчөлүктөрү.  Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так,  туура,  жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын,  эрежелерин эске алуу менен туура түзүү,  берилген 

тексттерди тууралоо;  тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  

Изложение  жана дилбаян жөнүндө түшүнүк.  Алардын түрлөрү 

менен таанышуу.  Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын 

элементтери менен баяндамалар;   сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар,  ой -жүгүртүү дилбаяндары.  

2 .  Адабий окуу:  
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Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү  

Угуу.  Айтылып жаткан кепти угуп кабыл алуу (маектештин 

айтууларын,  ар түрдүү тексттерди окуу) .  Угулуп жаткан кеп 

мазмунуна шайкеш түшүнүү,  ал иштерди угуп мазмуну боюнча 

суроолорго жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү,  окуялардын 

ырааттуулугун аныктоо,  оозеки кептин максатын сезе  билүү,  

жөндөмдүүлүгү, уккан  окуу,  илимий жана көркөм чыгармалар  

боюнча  суроо берүү жөндөмдүүлүгү.  

Окуу.    

Үн   чыгарып  окуу.  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),    

текст таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү.  Тыныш  белгилерине ылайык басым 

жана тыным ченемдерин сактоо менен ок уу.      Тыныш белгилерин 

басым менен белгилеп окуу,   эрежелерин окуу.  интонация -релиз  

менен сүйлөмдөрдү окуу.   

Ичинен окуу.   Ичинен окуп,  чыгарманын  маанисин түшүнүү 

(   көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү чыгармалар 

колдонулат) .  Тексттен  керектүү маалым атты табуу  жөндөмү.  

Тексттин  ар кандай түрлөрү менен иштөө.  Тексттин ар  

кандай түрлөрү жөнүндө  жалпы түшүнүк алуу:  көркөм,  окуу,  

илимий -популярдуу,  аларды  салыштыруу.  Тексттин бул 

түрлөрүнүн максатын аныктоо.  Элдик фольклордук текстин 

өзгөчөлүктөрү. тексттерди сүйлөмдөрдөн айырмалоону 

практикалык өздөштүрүү.   Китепти аты жана көркөмдөлүшү  

боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз  алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.    Маалыматтын  ар  кандай түрлөрү менен иштей 
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билүү.  Жамааттык талкууга катышуу:  суроолорго жооп бере 

билүү,  тема боюнча жолдошто рунун сөздөрүн уга билүү,  аӊгеме 

учурунда текстти колдонуу  аркылуу толуктоо.  Көркөм  жана 

маалымдоочу материалдар менен иштөө.  

Библиографиялык маданият.  Китеп искусствонун өзгөчө түрү 

катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп 

окуу,  көркөм,  справочная.  Китептердин  элементтери:  мазмуну,  

баш сөзү,  башкы бет,   аннотация,  иллюстрация.  Китептеги  

маалымат түрлөрү:  илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу 

менен китептер,  маалымдоочу материал) .   

Китептердин  типтери (басылмалардын):  китеп -чыгарма, 

жыйнак -китеп,  сочинениелер -жыйнагы,  маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,   баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери.  «Мекен» түшүнүгүн сезүү,   ар 

түрдүү элдердин адабий э лдик чыгармаларындагы  идеялардын,  

каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн окшоштугун 

билүү.  Чыгармалардын баатырларынын    мүнөздөмөсү. 

Тексттердеги каармандарды,  окуяларды мүнөздөгөн  сөздөрдү  

жана сөз айкаштарын табуу.  Каармандардын жүрүм -турумун 

талдоо (окутуучу менен),  тамга иш жүйөлөрү баяндалат.  

Каармандардын аналогия боюнча же тескерисинче  салыштыруу.  

Автордун каармандарга мамилесин текстти  талдоонун негизинде   

аныктоо.  

  Баатырдын,  каармандын  мүнөздөмөсү.  Баатырдын  мүнөзү 

портрет,  иш -аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм  



2184 
 

тексттин  ар  кандай түрлөрүн өздөштүрүү:  толук,  тандап жана 

кыска (  негизги идеялары).  

Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо) ,  окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо) .  Окуу,  илимий -популярдуу 

жана башка тексттер менен иштөө.  Окуу,  илимий -популярдуу 

жана башка тексттердин өзгөчөлүкт өрүн  аныктоо.   

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, 

өзөктүү  жана таяныч сөздөр.      

 Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө,  моделге,  схемаларга  

таянып айтып берүү.  аныктоо.    Текстти  толук  жана  кыскача 

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы не гизги ойду бөлүү менен) .  

Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу.  Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү:  суроолорду түшүнүү,  аларга өз  

алдынча жооп берүү,  жана текст боюнча суроолорду берүү;  

маектештин сөзүн бөлбө й,  кунт коюп угуу жана сылыктык менен 

талкууланган маселе    боюнча өз  ой -пикирин айтуу  (окуу тексти, 

көркөм,  илимий -таанып билүүчү текст) .  Окуудан тышкаркы 

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.  

   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин,  жана бир нече маанилерин таануу) ,  активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү.   Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча, же 
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суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу.  

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана  көркөм тексттин 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан  же окуган тексттин мазмунун 

айтып  берүү.  Таасирлерди  баяндамада (сүрөттөмө, аргумент,  

баяндоо)     (тиричилик,  өнөр ишинен,  көркөм чыгармадан)  айтып 

берүү.  Өз   аӊгемесинин планын ку руу.   Монолог  

билдирүүсүндөгү өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен тил көркөм 

(синоним, антоним, салыштыруу)  каражаттарын тандоо жана 

колдонуу.  Чыгарманын  мазмуну  баш атына туура келиши 

(теманын чагылышы, окуянын орду,  каармандардын мүнөзү)  

көркөм каражаттарды берилген темадагы мини -сочинениелерде, 

аңгемелерде пайдалануу (салыштыруу) .  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата -мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген    кенже мектеп окуучуларынын  кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын 

чыгармалары. Китептердин  ар  кандай түрлөрү:  тарыхый,  

укмуштуу жоруктар жөнүндө,   илимий -популярдык,  маалыматтык -

энциклопедиялык адабият;  балдар үчүн мезгилдүү басылмалары 

(тандоо аркылуу) .  Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар  

башка элдердин фольклордук чыгармалары, мекен,  жаратылыш, 

балдар,  жаныбарлар,  эмгек,  туура менен туура эмес,  жакшы жана 

жаман иштер  жөнүндө чыгармалар,  күлкүлүү чыгармалар.   

Адабий пропедевтика    (иш жүзүндө өздөштүрүү),  көркөм 

адабий кептин маанисин аныктоо,  тексттин   наркын аныктоо 
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үчүн  (мугалимдин жардамы менен)  көркөм сөз каражаттарын 

билдирүү:  синоним, антоним, салыштыруу.   

Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу:  көркөм чыгарма, автор 

(айтып берүүчү) ,  сюжет,  тема;  чыгарманын каарманы, анын 

портрети,  кеп,  кылык -жоруктары, ойлору;  жазуучунун каарманга 

болгон мамилеси.  Проза жана поэтикалык сөз,  таануу,  айырмалоо, 

поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм,  уйкаштык).  Фольклор  

жана автордук көркөм чыгарм алар (айырмалоо) .  Чыгармалардын  

жанрдык түрдүүлүгү.  Кичине  элдик формалар (бешик ырлары, 

балдар ырлары, накыл сөздөрү,  жаңылмачтар, табышмактар) -  

таануу,  айырмалоо,  негизги маанисин аныктоо.  Жомоктор  

(жаныбарлар жөнүндө,  турмуштук,  сыйкырлуу жомоктор).  

Жомоктун  көркөм өзгөчөлүктөрү:  лексикалык, курулуусу 

(композиция) .      Адабий  (  автордук)  жомок.  Аңгеме, ыр,  тамсил 

–  жанрлары жөнүндө негизги түшүнүк,  курулуш жана сөз 

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгармачыл иш -

аракеттери (адабий чыгарма лардын негизинде)  окуучулардын 

чыгармачыл иш -аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө:  

ролдор менен окуу,  инсенировка,  драматизация;  оозеки сөз менен 

сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору,  

жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү  байланыштарды, иш -

чаралардын тизмеги:  иш -аракеттерди ишке ашырууга планды 

сактоо);  сочинение  элементтери менен изложение,  адабий 

чыгармага негиздеп өз  текстин түзүү (окшоштук боюнча текст),  

сүрөттөрдүн  чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке 

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,     

Баарлашуу кырдаалын сезе  билүү:  кайда ким менен,  эмне 

максат менен   баарлашууну ишке ашыруу.  Диалог түрүндөгү 
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кепти практикалык өздөштүрүү.  Өз  пикирин билдирүү.  Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлаш ууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу,  коштошуу,  кечирим, 

ыраазычылык,  суроо -талап менен кайрылуу) .  

Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук 

жооп берүүнү өздөштүрүү.  Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -

жооп  диалогун түзүү.   Кептин  ар кандай түрлөрүн колдонуп ар 

кандай тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  

өздөштүрүү.    (баяндоо, сүрөттөө) .  Сюжеттик сүрөткө  

суроолордун жардамы баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү 

жана жазуу (суроолор,  сүйлөмдөр түрүндө);  даяр  план менен 

сюжеттик окуя түзүү (суроолор,  жай сүйлөмдөр түрүндө) .  

Аӊгемелерге  сүрөттөө  элементтерин   киргизүү.  Окуу  

материалдары менен  оозеки жооп түзүү (окуу жана ишкер 

тилинин спецификасы).  

Текст.  Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.   Тексттин наамы.   Тексттеги   

сүйлөмдөрдүн тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн 

тизмеги.  Тексттин  түзүлүшү боюнча ар  тараптуу иш:  наам коюу,  

сүйлөмдөрдүн,  тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) тартиби.  

Текст  планы. Берилген текстке план   түзүү .      

  Текст түрлөрү:  баяндоо,  сүрөттөө,  ой жүгүртүү,  алардын 

өзгөчөлүктөрү.  Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так,  туура,  жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн, 

байлыгын,  эрежелерин эске алуу менен туура түзүү,  берилген 

тексттерди тууралоо;  тексттерде синоним жана антонимдерди 

колдонуу.  
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Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк.  Мугалимдин 

жетекчилиги алдында,  жамаат менен чогуу  даярдалган план 

боюнча изложение жазуу.  Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча 

толук жана так баян жазуу (сочинение) .  

Окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгү (адабий 

чыгармалардын негизинде)  окуучулардын адабий чыгарманын 

текстин чыгармачыл чечмелөө:  ролдор менен окуу,  

инсценировка,  драмалаштыруу,  ооз эки сөз менен сүрөт,  

бузулган  текст  менен иштөөнүн ар кандай жолдору ж ана 

колдонууга киргизүү (себеп -мамилелерди түзүү, иш -чаралардын 

тизмеги:  иш -аракеттерди жүзөгө ашыруу);  курамын элементтери 

менен берүү,  өз  алдынча текст негизинде көркөм түзүү 

(окшоштук боюнча, текст) ,  сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн 

көчүрмөлөрү,  буюмдун мисал дарды бир катар же жеке 

тажрыйбасын,  көркөм окуу чыгармалардын негизинде,  окулган 

адабий чыгармалардын  негизинде диафильмдердин жана 

мультфильмерди түзүү.  

1.  Чет тили.  

Кептин предметтик  мазмуну  

Таанышуу .  Классташтары  менен,  мугалим,  каармандардын 

балдардын  эмгектери:  аты -жөнү,  жашы. Салам,  коштошуу, 

куттуктоо,  салам жообу,  ыраазычылык,  кечирим суроо (сүйлөө 

этикеттин типтүү сөздөр менен) .  

Мен жана менин үй -бүлөм .  Үй -бүлө мүчөлөрү,  алардын 

аттары, курагы, көрүнүшү,  мүнөзү.  Менин күнүм (күн тартиби) .  

Жакшы көргөн тамак -аш. Үй -бүлө менен эс  алуу.  

Мен  жакшы көргөн дүйнө.  Мен жакшы көргөн иш -чаралар.  

Мен жакшы көргөн   жомоктор.  Дем алыш, эс  алуу.  
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Мен жана досторум .  Аты -жөнү,  жашы, сырткы көрүнүшү, 

мүнөзү,    кызыкчылыктары /  хобби.   Мен жакшы көргөн жаныбар:  

аты -жөнү,  жашы, түсү, көлөмү жана мүнөзү.  

Менин мектебим .  Сабак өтүлө турган кабинет,  мектеп 

сабактары, окуу куралдары.  

Мени  курчаган дүйнө .  Менин үйүм /  батир /  бөлмө:  бөлмө 

аттары. Жаратылыш. Жапайы жана үй жаныбарлары. Жылдын 

мезгилдери.  Жыл мезгилдери.  Аба ырайы.  

Үйрөнгөн   тилдин өлкөсү .   Жалпы маалыматтар:  борбордун 

аты.  Үйрөнгөн  чет тилиндеги балдар  фольклорунун чакан 

чыгармалары  (рифмовкалары, поэмалар,  ырлар,  окуялар).  

Сүйлөө  жаатында -  суроо -диалог (суроо -талап боюнча 

маалымат жана жооп берүү)  сүрөткө жана моделге таянып,  ар бир 

тараптан  2 -3 реплика көлөмү.  Негизги  оозеки сүйлөө түрлөрүн 

колдонуу ыктары:  сүрөттөмө,  баяндама,  сүрөттөө (каармандарды) 

сүрөткө  таяныч (бир аз  көлөм) менен.  

Угуу жаатында -сабакта пикир алышууда  мугалим менен 

классташтарынын кебин түшүнүү,  уккан сүйлөөгө   оозеки жана  

/  вербалдык эмес жооп берүү.    

Окуу  жаатында -окуу (окуунун дүйнөлүк ыкмасын 

пайдалануу)  сөздөрдү үн чыгара окуп сүйлөгөнгө үйрөнүү жана 

тилдик материалды изилдөө курулган диалогду  түшүнүү;  

керектүү маалыматты таба билүү (кыймыл -аракет ишке ашып 

жаткан жердеги  каармандардын аттары ж.б.) .  

 Жазуу жаатында -  англис алиппесинин тамгаларын    таануу 

жана   жазуу.   
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Кептин  лексикалык жагы .  эки тараптуу (кабыл алууга 

жана үзүрлүү)  баарлашуу учурларын белгиле ген   300 лексикалык 

бирдиктин  башталгыч мектептин  тематикасынын чегинде 

көлөмүн  өздөштүрүүгө,  жөнөкөй туруктуу  сөз айкаштары ,  

баалоо лексикасы жана кептик клишелер  англис тилдүү 

өлкөлөрдүн маданиятын чагылдырган кеп этикеттин элементтери  

катары.    Эл аралык сөздөр (мисалы, doctor ,  f i lm).  Сөз  жасоо 

ыкмалары жөнүндө  баштапкы элестөөлөр:  суффиксация (er,  or ,  -

t ion ,  is t ,  ful ,  ly,  teen ,  ty,  th  суффикстери),  сөздү бириктирүү  

(postcard ) ,  өзгөртүү (play-to  play) .   

Кептин грамматикалык жагы .  сүйлөмдүн негизги 

баарлашуу түрлөрү:  Жай, суроолуу илептүү  сүйлөмдөр .  Жалпы  

жана  атайын  суроолор .  Суроо  сөздөр :  what ,  who,  when,  where,  

why,  how. Сүйлөмдөгү  сөздөрдүн  тартиби .  Оӊ   жана  терс  

сүйлөмдөр .  Жөнөкөй  этиштик  баяндооч  менен   жөнөкөй  

сүйлөмдөр .  (He speaks  English .) ,    Татаал  заттык  баяндооч  (My 

family is  big .) .  Кошмок  этиштик  баяндооч  ( I  l ike  to  dance.  She can 

skate  well  ) .  Оң   илептүү  (Help me,  please)   жана  терс  илептүү  

сүйлөмдөр  (Don’t  be late!)    Учур  чактагы   жаксыз  сүйлөмдөр  (I t  

is  cold .  I t ’s  f ive  o ’clock.)  Жүгүртүү   менен  сүйлөмдөр  there 

is / there  are .  Жөнөкөй  жайылма  сүйлөмдөр .  Бир  өңчөй  мүчөлүү  

сүйлөмдөр .  Татаал  and и  but  союздары  менен  сүйлөмдөр .   Татаал   

because сүйлөмдөр .  

Туура  жана  туура  эмес    этиштер  Present ,  Future,  Past  Simple 

( Indefini te) .  Этиштин  белгисиз  формасы .  to  be  этиш  байламтасы .  

Модалдык  этиштер  can ,  may,  must ,  have to .  Этиштин  оозеки  

үлгүлөрү  I ’d  l ike  to… Жекелик  жана  көптүк  сандагы  зат  атоочтор .  

Белгилүү ,  белгисиз  жана  жок  артикли  менен   зат  атоочтор .  
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Оң ,  салыштырма  жана  күчөтмө  даражадагы ,  эрежелер  боюнча  

жана  өзгөчө   түзүлгөн  сын  атоочтор .  

Ат  атоочтор :  жеке  (  атооч  жөндөмөдө  жана  объекттүү  

жөндөмөдө ) ,  таандык ,  суролуу ,  көрсөтмө  ( th is / these ,  that / those) ,  

белгисиз  (some,  any кээ  бир  пайдалануу  учурлары ) .  

Убакыт  тактоочу  (yes terday,  tomorrow, never,  usual ly,  often,  

sometimes).  Даража  тактоочу  (much,  l i t t le ,  very) .  

Эсептик  сан   атоочтор (100 чейин  ) ,  иреттик  сан  атоочтор  

(30ка  чейин ) .  

Көп   колдонулган  предлогдор :  in ,  on ,  at ,  into ,  to ,  f rom, of ,  

with .  

2.  Математика  

Сандар  жана көлөмдөр .   

Нөлдөн миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу.  

Буюмдарды  эсептөө..  Класстар жана разряддар. Кошулучулардын  

суммасы катары көп орундуу сандар менен тааныштыруу.  

Сандарды  салыштыруу жана сандардын та ртиби,  салыштыруу 

белгилери.    Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм,  килограмм,  

центнер,   тонна);    көлөм бирдиги  (литр) ,  убакыт бирдиги 

(секунда,  мүнөт,  саат) .  Бир  тектүү өлчөө бирдиктеринин 

ортосундагы мамилелер.  Бир  тектүү көлөмдөрдү салыштыруу 

жана эсептөө.   Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири, төрттөн 

бири,  ондон бири,  жүздөн бири,  миңден бири) .  

Арифметикалык амалдар.    

Кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана бөлүү.  Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.    Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы . кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз   
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бир компонентин табуу.   Калдык менен бөлүү.  Сандык туюнтма. 

Кашаалуу  жана   кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу 

тартиби.  Сандык туюнтманын маанисин табуу.  Эсептөө дө   

арифметикалык амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада 

орун алмаштыруу жана топтоо;  сумманы  жана айырманы  санга  

көбөйтүү) .  

Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу,  көбөйтүү жана 

бөлүү алгоритмдери.  

Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тес кери иш-

аракеттер,  тууралыгын баалоо, жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө) .  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол менен чыгаруу.    

Мамилелерди камтыган маселелер:   эсеге көп,  мынчага көп 

(мынчага аз,  мынча эсе аз )    кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер,  сатып алуу жана сатуу,  ж.б.  Ылдамдык,  убакыт,  жол,  

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү;  товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар.  Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу.  Маселенин шартын жазуу (схемала р,  таблицалар 

жана башка моделдер) .  Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.   

Мейкиндик мамилелер.  Геометриялык фигуралар.   

Предметтердин мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуусу 

(өйдө, төмөн,  жогору -ылдый, оң -сол, ортосунда, жакын-алыс ж.б.  

у.с . ) .   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү:  чекит, 

сызык (ийри,  түз)  үзүк сызык,    бурч,  көп бурчтук,  үч бурчтук, 
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тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды 

аткарууга чийүү инструменттерин колдонуу.  Айлана -чөйрөдөгү 

геометриялык фигуралар. Таануу жана айтуу:  куб,  шар,  

параллелепипед, пирамида,    цилиндр,  конус.  

Геометриялык көлөмдөр  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.   Үзүк  сызыктын 

узундугу.  Узундук  бирдиги (мм,  см,  дм,  км) .   Периметр.  Көп  

бурчтуктун периметрин эсеп төө.  

Геометриялык фигуранын аянты.  Аянт бирдиги (см
2
,   дм

2
,   

м
2
) .  Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.    

Маалымат менен иштөө .   

Эсеп,  көлөмдү өлчөө менен байланышкан маалыматтарды  

чогултуу жана берүү,  алынган маалыматты  турукташтыруу,  

талдоо.  Логикалык байлан ыш жана сөздөрдү колдонуу менен 

жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,  «жок»,  «эгер . . .  анда . . .» ,  

«чыныгы /  жалган экенин . . .» ,  «ар бири», «баардыгы»,«кээ 

бири») .  Предметтердин,  сандардын,  геометриялык фигуралардын 

катарын (чынжырын) эреже боюнча даярдоо.  Ма алымат  издөө 

планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу,  түзүү жана ишке ашыруу.   

Таблицаны окуу жана толтуруу.  

5.  Мекен таануу.  Курчап  турган дүйнө.(  Адам, жаратылыш, 

коом)  

Адам жана жаратылыш  

Жансыз жана жандуу жаратылыш. Объекттердин  белгилери 

(түс,  формасы, салыштырмалуу өлчөмү ж.б.) .  Мейкиндикте  

предметтердин  жайгашуусу (оң,  сол,  жогору,  төмөн,  ж.б .) .  

Жаратылыш  көрүнүштөрүнөн мисал:  жыл мезгилдеринин 
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алмашуусу,  кар,  жалбырактардын түшүүсү,  куштардын учуп 

кетүүсү,  күн чыгышы, күн батышы, шамал, жамгыр жааш ы, 

бороон,  күн менен түн.     Бардык  табигый   объекттер  заттардан 

турат.  

Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү.  Заттардан  

мисалдар:  туз ,  кумшекер,суу жана жаратылыш газы.  Катуу заттар, 

суюктуктар, газдар.  Заттар,  суюктуктар,  газдар  менен жөнөкөй 

практикалык иштер.  Жылдыздар  жана планеталар.  Күн -  бизге 

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык 

булагы.  Жер -  планета,  Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө 

жалпы түшүнүк.  Глобус Жердин модели катары. Географиялык 

карта жана план.  Материктер жа на океандар,  алардын 

аталыштары, глобуста жана картада жайгашуусу.   

  Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу.  Компас.  Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу.  Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу,  күн менен 

түндүн алмашуусунун с ебеби катары. Жыл мезгилдери,  алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун негизинде) .  Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, анын 

компоненттери (абанын температурасы,  булутттар,  жаан -

чачындар,  шамал) .   Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын 

формалары:  өрөөндөр,  тоолор,  адырлар,  колоттор (жалпы түшүнүк 

өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери).  Өз   

аймагынын Жер кыртышынын формалары:  (байкоолордун 

негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.   

Суулар,  алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз,  дарыя, көл, 

көлмө,  саз) ,  адам тарабынан пайдалануусу.   Өз  аймагынын 

суулары (аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).  
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Аба -  газ  аралашмасы. Абанын  касиеттери. Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны ко ргоо, абаны 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Суу.  Суу  касиеттери.  Суунун 

абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.   Суунун коргоо,  сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер,  жашоо чарбачылыгы үчүн  маа ниси,  аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар) .  

Топурак, анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо,  аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр ,  алардын көп түрдүүлүгү.   Өсүмдүк (тамыр, 

сабак,  жалбырак,  гүл,  мөмө,  урук)  бөлүктөрү.  Өсүмдүктөрдүн 

жашоосу (жарык,  жылуулук,  аба,  суу,)  үчүн зарыл болгон 

шарттарды түзүү.  Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, 

өзгөрүүлөрдү бекемдөө.  Дарактар,  бадалдар,  чөптөр.  Жа пайы, 

маданий жана бөлмө өсүмдүктөрү.  Өсүмдүктөрдүн адам жашоо 

чарбачылыгы, жаратылыш үчүн  мааниси.    Өз  аймагынын 

өсүмдүктөрү,  алардын аталышы, байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмө.  

Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү.  Жаныбарлардын 

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба,  суу,  жылуулук,  азык -

түлүк) .  Курт -кумурскалар, балыктар, жерде -сууда 

жашоочулардын, сойлоп жүрүүчүлөр,  канаттуулар,  жаныбарлар 

жана алардын айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын 

тамактануу өзгөчөлүктөрү.  Жаныбарлардын көбөйүүсү.  Жапайы 
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жана үй жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда 

жаныбарлардын ролу.  Жапайы  жаныбарларды коргоо,  аларга аяр 

мамиле, үй жаныбарларын багуу.  Өз  аймагынын жаныбарлары, 

алардын аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача 

сыпаттамасы.  

Токой,  шалбаа ,  көлмө -  жансыз жана жандуу табияттын (күн 

нуру,  аба,  суу,  топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар)  биримдиги. 

Заттардын тегеренүүсү.  Табигый жааматтын байланышы: 

өсүмдүктөр -  жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана үй -жай; 

жаныбарлар -  мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн  т аратуучулары.   

Табиятка адамдын таасири.  Өзү туулган жерде (байкоолорунун 

негизинде 2 -3 үлгү)  табигый жамааттар  

  Адам -  жаратылыштын бир бөлүгү.  Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык маани си.   Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү.  Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде) .  Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери.  Жаратылыш  ресурстарын коргоо:  суу,  аба,  

минералдар,  өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн.  Жаратылыш 

коруктары, улуттук парктар жана алардын жаратылышты 

коргоодогу мааниси.    Жаратылышты  сактоого ар  бир адамдын 

жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала,  бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар,  балдар жана кыздар .  Адамдын  дене түзүлүшүн түшүнүү. 

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу,  дем алуу,  кан 
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айлануу,   сезүү органдары, нерв системасы),  алардын 

организмдин жашоосундагы ролу.   

 Гигиена:  тери, тырмак,  чач,  тиштердин гигиенасы.  Дени сак 

жашоо,  күн тартибин сактоо,  кыймыл -таяныч,  тамактануу,  дем 

алуу,  кан айлануу,   сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу.  Дене температурасын,  тамырдын 

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,    чыӊ ден 

соолук үчүн ар  бир адамдын өзүнүн жеке жоопк ерчилиги, 

айланадагы адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. 

Ден  соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, 

аларга кам көрүү,  сыйлоо.    

Адам жана коом     

Коом -  жалпы маданият менен бөлүшүп,   бири -бири менен 

биргелешкен иш -чаралар менен орток бир максат менен 

байланышкан адамдардын жыйындысы. Манастын осуяттары. 

Башка адамдар менен мамилелер.  Баарлашуу маданияты. 

Башкалардын пикирин урматтоо.  

Үй -бүлө –  адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз  ара 

колдоо мамилелери.    Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү.   

Өз  аты -жөнү, атасынын аты,  жашы. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн 

аттары.   

Башталгыч мектептин окуучусу.  Класста,  сабакта,  мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери.  Мугалимге кайрылуу.  Класс,  ме ктеп 

жамааты,  чогуу окуу,  эс  алуу.  Мектеп,  майрам күндөрү жана 

салтанаттуу учурлар.   Мектеп окуучусунун   күн тартибин түзүү. 

Достор,  алардын ортосундагы мамилелер;  достук,  ынтымак,  өз ара 
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жардамдын баалуулугу.  Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара 

мамилелердин эрежелери.  Тааныш  жана бейтааныш кишилер 

жана курдаштары менен өз ара аракеттенүү.   Мектептерде  жана 

башка коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын 

өмүрүнө жана коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын 

жана дүйнө элинин маданиятынын бир  коомдук маанилүү 

баалуулугу катары. Адамдардын кесиптери.    Эмгектин  

натыйжасы ар бир адамдын  жеке жоопкерчилиги жана кесиптик 

чеберчилик.  

Коомдук транспорт. Шаардык  жана айылдык транспорт. 

Жер,  аба жана суу транспорту.  Транспортту  пайдалануу 

эрежелери.  Массалык маалымат каражаттары: радио, 

телекөрсөтүү,  басма сөз,  Интернет.  

Биздин мекен -  Кыргызстан,  Кыргыз Республикасы.  «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. 

Кыргызстандын мамлекеттик символикасы:  Мамлекеттик герби, 

Туусу,  Гимни; Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери.  

Конституция  -  Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы. Бала  

укуктары.  

Майрам -  коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана 

мекендештер ортосундагы   байланышты бекемдөө каражаты 

катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмг егинин 

өзгөчөлүктөрү,   кесиптери.   Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү,  салттары. Тууган жерине 

тарыхынын маанилүү окуялары.  

Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.  

Мектеп окуучусунун   күн тартиби,     эмгек жана эс  алуу 

кезектешүүсү;  жеке гигиена.  Дене тарбия,   таза абадагы оюн ден 

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден 
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соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги.  Тез 

жардамдын номерлери.   Жеӊил  жаракатта,  үшүк алганда,  күйүп 

кетүүдө алгачкы жардам  көрсөтүү.  Үйдөн  мектепке чейинки жол, 

жолдо  коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  Жылдын  ар  кайсы 

мезгилинде жолдо,  токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум 

эрежелери.  Өрт  коопсуздугунун  эрежелери,  газ ,  электр 

энергиясын,  сууну колдонуунун негизги эрежелери.  Жа ратылышта 

коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. 

Бейтааныш адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. 

Айланада  жашаган адамдардын ден соолугу жана   коопсуздугу 

жөнүндө кам көрүү -  ар бир адамдын моралдык парзы.  

7.  Көркөм өнөр.  

Көркөм өнөр    түрлөрү .  Искусство чыгармаларын кабыл 

алуу.  Көркөм  чыгармачылык  өзгөчөлүктөрү:  сүрөтчү жана 

көрүүчү.  Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: 

окшоштуктар жана айырмачылыктар.  Адам жана табигый дүйнө 

чыныгы жашоодо:  адамдын э леси,  көркөм мүнөзү.  

Сүрөт  (рисунок) .  Тартуу үчүн материалдар:  карандаш, 

калем,  пастел, фломастер,  көмүр,  бор ж.б.   Ар  түрдүү  

графикалык материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  

сүрөт тартуу ролу:  негизги, көмөкчү.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын,  буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

сүрөт аркылуу көрсөтүү.   Дарактардын, канаттуулардын, 

жаныбарлардын  сүрөтүн тартуу:  жалпылыгы жана мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын,  буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү.  Түс -  живопись 
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тилинин негизи.   Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү 

түзүү үчүн көркөм    каражаттарын тандоо.  Ада м  баласынын жана 

табиятын живопистеги образдары.   

Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу.  көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай,  чопо,  тоголотуу ,  көлөмдү,  форманы 

чоюу).  Көлөм  -  айкел тилинин негизи.  Скульптуранын  негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу 

билдирүү.   

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо жана 

моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.)  материалдардын ар 

түрдүүлүгү.  көркөм образ  түзүү үчүн ар  түрдүү материалдар 

менен иштөөнүн  элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу,  

көлөмдү,  форманы чоюу,    кагаз   жана картон  -  ийүү,  кесүү).  

Көркөм долбоорлоо жана моделдөөнүн ыкмаларын адам 

жашоосунда пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик -жасалгалоо көркөм өнөрү .    Декоративдик -

жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда 

анын ролу.  Элдик  маданияттын (үй жасалгалоо,  турмуш -

тиричилик буюмдарынан, шаймандар,  кийим -кечек,  музыка,  

ырлар,  бийлер,  эпостордо, уламыштарда,  жомоктордо)   

синтетикалык  мүнөзү жөнүндө түшүнүк.  Салттуу  маданияттагы 

адамдын образы.    Эркек  жана аял сулуулугу элдик  маданиятта,    

жомоктордо,  ырларда.  Сыйкырдуу образдар элдик  маданиятта 

жана көркөм өнөрдө .   

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр.  Жылуу жана муздак 

түстөр.  Түстөрдү аралаштыруу.  Ак жана кара боёктун образдын 
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эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу.  Түстүн 

сезимдик мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин 

практикалык билүү. Каармандын м үнөзүн, анын жан дүйнөсүн  

түс   аркылуу көргөзүү.   

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке,  жоон,  түз,  тармал, 

жылмакай,  курч,  спираль,учуучу)  жана алардын белгилик 

табияты.   Чийин,  штрих,   так жана көркөм сүрөт.  Жаратылыш, 

адамдын,  жаныбарлардын сезимдик аб алын   көргөзүү.    

Форма .  Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу.  Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү.  Жөнөкөй геометриялык формалар.  

Табигый формалар.  Формалардын  өзгөрүшү.  Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүн өздөмөсүнө   тийгизген таасири.  

Силуэт .  Көлөм.  Көлөм  мейкиндикте жана тегиздикте.  

Көлөмдүү  композициялардын көркөмдүгү. Ыргак (Ритм).  

Ыргактын  түрлөрү (тынч,  жай,  тынчы жок жана башкалар).  

Чийиндердин түстөрдүн,  тактардын ыргагы. Сүрөт  жана 

чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын ролу.  

Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды 

көрсөтүү.   Декоративдик -көркөм өнөрдө ритмдин  өзгөчө ролу.  

8.  Музыка  

Музыка  адам жашоосунда .  Музыканын булактары. 

Музыканын туулушу адамдын  табигый абалы   катар ы.  Курчап  

турган жашоонун,  жаратылыштын, маанайлардын,  сезимдердин 

жана адам баласынын мүнөзүнүн үнү.    

Музыканын негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү.  

 Музыкалык искусствонун интонациялык -көркөм мүнөзү. 

Интонация -адамдын ойлорун,  сезимдерин билдирүү каражаты, 
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обондуу абалы. Музыкалык жана кептик интонация. 

Окшоштуктары жана айырмачылыктары.  

Музыканын көркөм табияты.  Музыкалык дүйнөнүн 

интонациялык байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу жөнүндө  

жалпы түшүнүк.  Балдардын инструменталдык жана хор 

жааматтары, бий жана  ыр ансамблдери.  Белгилүү аткаруучу 

жааматтар (хор,  симфониялык).   Музыкалык театрлар.  

Музыкалык конкурстар жана фестивалдар.  Балдар үчүн музыка:   

радио -  жана телепередачалар,  видеофильмдер, үн жазуулары (CD, 

DVD).  Музыканын түрлөрү:  вокалдык,  аспаптык,  б ир киши үчүн,  

хордук,  оркестрлик.  Балдар,  аял,  эркек ыр үндөрү.  Балдар,  аял,  

эркек,  аралаш хорлору.  

9.  Дене  тарбия (ийкемдүү)   

 Дене  тарбия.  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу 

эрежелери:  сабак ордун уюштуруу,  кийим -кечек,  бут кийим жана 

жабдууларды  тандоо.  Жеке гигиена эрежелери.  

  Физикалык көнүгүүлөр.  Физикалык көнүгүүлөрдүн  физикалык 

сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири, 

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери.  Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү:  күч, 

ылдамдык,  чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор.  Кыймылдуу  

оюндарды уюштуруу жана өткөрүү (спорт аянтчаларында жана 

спорттук залда) .  Оюндардын  эрежеле рин сактоо.   

Спорттук -ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  Дененин  

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын,  негизги 
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физикалык сапаттарды өнүктүрүү  үчүн машыгуу топтомун 

аткаруу;  күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо   боюнча иш -

чараларды аткаруу;  (эртең мененки машыгуу,   

физкультминуткалар) .  Физикалык  сап аттарды өнүктүрүүгө 

арналган физикалык көнүгүүлөр.  Дем алууну өнүктүрүүгө 

арналган физикалык көнүгүүлөр. Көз үчүн көнүгүүлөр.  

Ылайыкташтырып  физикалык калыбына келтирүү  

Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү:  буттарды чоюу;  чоӊ кадам менен 

басуу,  отуруп,  секирип басуу;  жарты шпагат;  гимнастикалык таяк, 

аркан менен кыймылдар ийкемдүүлүгү өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөрдүн  топтомдору.  Тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу 

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну,  күч -кубаттуулукту,  

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Координацияны  өнүктүрүү:  жөнөкөй тоскоолдуктардан 

өтүү;  гимнастикалык отургучта басуу,  жалпак гимнастикалык 

баканында  басуу;  белгиленген оюн калыбын кармоо;  көӊүл 

бурууну которууну өнүктүрүүчү оюндар,  бут,  кол,  тулку бойдун 

булчуӊдарын эс алдырууга  (о турган боюнча,  турган жана жаткан 

боюнча);  бир колдон экинчи колго топту ыргытуу;  белгиленген 

багыт боюнча басып,  чуркап, секирип максатка сигнал менен 

жетүү.  

Тулку бойдун туура турпатын калыптандыруу :  алдын ала 

берилген турпат менен башына буюм коюп бутун ун учу менен 

басуу;  музыка менен  стилдик басуу түрлөрү;  сезимдерди 

башкаруу үчүн түзөтүүчү көнүгүүлөр (башты, ийинди,  жүлүндү 

багыттап кармоо)  дененин турпатын кыймыл учурунда туура 

кармоого, дененин абалын  жана анын мүчөлөрүн турууда, 
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отурууда,  жатууда  контролдоо боюнча көнүгүүлөр ;   булчуң 

корсетин бекемдөө үчүн көнүгүүлөр.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү :  салмаксыз кыймылдуу 

көнүгүүлөр (өз дене салмагын жоюу),  салмак менен (1  кг  

үйлөнгөн топтор,   100 г .  кум салынган баштыкчалар жана 

гантелдер,     гимнастикалык таяктар жана чокморлор)  өнөктөштүн 

каршылыгын жоюу (жупташкан машыгуу);  жатып көтөрүлүү 

(гимнастикалык отургучта) .  

Баштын,   буттун жана тулку бойдун негизги абалы жана бир 

орунда аткарылуучу кыймылдары, колдор менен дене 

кыймылдарын бут кыймылдарына айкалыштыруу;  буюмдар  менен 

(гимнастикалык таяктар, желектер,  обручтар,  чоӊ жана  кичине 

топтор)  жана буюмдар  жок көнүгүүлөрдүн топтомдору.    .  

Дем алуу көнүгүүлөрү:    ар  кандай абалда туура дем алуу,  

отурууда,  турууда,  жатууда;  буюмсуз  машыгуу  учурунда терең 

дем алуу;  туурап  дем алуу (  "гүл жыты",  "ботко үйлөйм",  "колду 

жылытуу "  ж.б.) ,  басып бара жатканда тыбыштарды  айтууда дем 

алуу,  мурду  менен дем алуу.  

Тулку бойду  туура кармоону калыптандыруу жана 

коррекциялоо  үчүн көнүгүүлөр:    гимнас тикалык дубалга  

жөлөнүп жасоочу көнүгүүлөр (колдордун,  буттардын ар кандай 

кыймылдары, дубалдан башы менен,  аркасы менен жылмышуу);  ар 

кандай кол кыймылдарын аткарууда тулку бойду туура калыпта 

кармап туруу; ,  жаныбарлардын басуусун, чуркоосун жана 

иштеген  адамдын кыймылын тууроочу кыймыл үлгү көнүгүүлөр (  

"түлкү басык", короз   канат " ,  аюу басык",  "жылкыдай башыӊ 

кыймылдат" ,  "жарык берүүчү шишелер менен ойнойбуз" ,  "  мык 
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кадап",  "алма үз"  "кир чайкоо" ж.б .;  ар   түрдүү диаметрдеги 

сенсор басма топтор менен көнүгүүлөр,  (топко отурган  боюнча 

түрдүү статикалык  кыймылдарды   кол кыймылдары менен 

коштоо)  башына баштык коюп буттун учуна туруп,  согончогуна 

таянуу;  артка ийилип далы жана ич булчуӊдарын бекемдөө;  

бүктөлүү менен артка кыймыл бекемдөө үчүн көнүгүүлөр ;   

омурткасын бекемдетүү үчүн денени ар тарапка буруучу 

көнүгүүлөр,    жамбаш бел, сан,  буттардын тарамыштарын күчөтүү 

үчүн көнүгүүлөр.  

Май  тамандыкты алдын алуу жана коррекциялоо боюнча 

практикалык көнүгүүлөр:  отурган абалда ("чыгырык",  "орок",  

"терезе" ,  "шыбакчы",  "жел тегирмен",  "кеме",  "басуу",  "ат",  

"мамалак");  отурган абалда:  таманды оңго жана солго алмак -

салмак жана бир учурда тегереткен кыймылдар;   топту таманы 

менен тегереткен кыймылдар;   камсыздандыруу менен жип 

боюнча алдыга кадам басуу;  тамандын   ички жана сырткы тарабы 

менен басуу;  массаж килемчесинде басуу.  

Жалпы жана майда моториканы өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр:    

ар  түрдүү диаметрдеги топтор менен (тоголотуу,   өнөктөш менен 

тоголотуу);  орточо топтор менен (отуруп өнөктөшкө ыргытуу,  

өйдө ыргытып  тосуу,    топту дубалга ыргытуу);  кичине топтор 

менен (колдон колго салуу,  эки колу менен топту өйдө ыргытуу,   

дубалга эки колдоп ыргытып   полго секиртүү жана кармоо);  

жумшак шары -1 кг  (топту көтөрүп 30 секунд көкүрөк жана 

башына токтотуп кармап басуу,   топту кармап оӊго,  солго,  

алдыга,  артка басуу) .  
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Кыймылдардын тактыгын жана координациясын өнүктүрүү 

үчүн  көнүгүүлөр:  бир катар   тилкеге  жана колоннага тизилүү;  ар 

түрдүү багыттарга жүрүү;    даярдалган  чийинге багыттап чуркоо   

(бардык тапшырмалар мугалим менен бирге ишке ашырылат);    

эки удаалаш тактай үстүндө  жардам менен басуу)  

Кыймыл  көндүмдөрүн жана ыктарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Тизилүү жана саптык тизилүү:  "Тизил!" ,  "Түздөн",  

"Какайып тур",  "Эркин тур" ,  "Алга,  алга!" ,  "Токто!" 

командаларын аткаруу;  сызык менен  колоннаны  чачыратуу;  

сызык менен  колоннада туруп  сунулган колго алыстыкты 

кармоо;  багытты көрсөтүү менен солго, оӊго кайрылуу;   

Басуу,  чуркоо:   бутунун учу,  согончогу менен басуу;  ар 

кандай темп менен:  тез ,  жай;  басуу менен чуркоону  алмаштыруу;   

аралыкты сактоо менен  жай темпте басуу,  чуркоо;  бир калыпта 

мамычада чуркоо;  арыш чуркоо  3  X 10 метр;  жогорку старт;    

жогорку  старт менен 30 метрге ылдамдыккка чуркоо.  

Секирүү:  180 °  жана 360 °ка кайрылуу  менен бир буттап,  эки 

буттап секирүү;      бир буттап алга секирүү;  эки буту менен 

түртүлүп  узундукка секирүү;  50  см бийиктиктен тереӊдикке 

секирүү;  эки -үч кадам   аттап  бир түртүлүү менен узундукка  

секирүү;  капталдап гимнастикалык отургучтан таяныч менен 

секирүү;   г  /  отургучту басып секирүү;   бир кадам менен 

бийиктикке секирүү.  

 Буюмдарды, топту ыргытуу,  кармоо,   өткөрүп берүү:  кичине 

топту алыска «ийнинен баштан ашырып» оӊ (сол)  колу менен 

ыргытуу;  топту горизонталдуу  максата ыргытуу (  мишень г /  

дубалда);  топту тик максатка  ыргыту у;  чоӊ  топту умтулуу менен 
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ыргытуу,  аны кармоо;  бир чоң топту бийиктикке ыргытуу  менен 

жерге секиргенден кийин,  аны кармоо;  түбүнөн эки колу менен 

эки -экиден бири -бири менен бир чоң топ ыргытуу жана тосуу,    

салмагы 1  кг  толтурулган топту ар  кандай жолдо р менен ыргытуу;  

ар  кандай формадагы буюмдарды 2 -3-төн (желекчелер,  таяктар, 

топтор ж.б .)  бир убакта көтөрүү;  буюмдарды 20 метрге чейинки 

аралыкка берүү жана көтөрүү (жыйма шар -1 кг ,   г  /  таяктар,  чоң 

топтор ж.б .) .  

Теӊ салмактуулук:  буюм  менен г /  отургу чта басуу (желекче,  

г  /  топ,  г  /  таяк);  колунун ар кандай абалы  менен менен г  /  

столунан басуу;  бир тизесин бүгүп  гимнастикалык тактайда 

басуу;  гимнастикалык тактайда 15 -20 см  буюмдарды аттап басуу;  

гимнастикалык тактайда айлануу менен басуу;   гимнастик алык 

тактайда басууда   жолугушууда айрылышуу;  «Короз», 

«Чабалакей» көнүгүүлөрүн жерде  жасоо.  

    Жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө:  г  /  дубалга төрт 

аяктап жөрмөлөө,   г  /дубалдан үстүнөн сойлоп өтүү;  колдоо  

менен гимнастикалык дубалга  чыгуу,   ар канда й бийиктиккеги 

тоскоолдуктарга  жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө   (жумшак 

модулдар,  г  /  тактай,  обручтар,   г  /  аркан, такталар,  ж.б.) ;    

сынак -туннелге жөрмөлөө;   буюмдардан аттап өтүү:  блоктордон, 

казыктардан, чоң топтордон;  колдору менен гим.  дубалга 1 -2 

секунд асылып туруу;    5 -6  тоскоолдуктан өтүү  боюнча 

тапшырма аткаруу.  

2.1 .5 .      Коррекциялык иштин программасы  

Түзөтүү  (Коррекциялык) иш  психологиялык -педагогикалык 

жана медициналык каражаттардын,   АСБ  окуучулардын 
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психикалык жана физикалык өнүгү үүсүндөгү   жетишпестиктерин 

оӊдоого же басаӊдатууга багытталган психологиялык жана 

медициналык каражаттардын системасы менен    көрсөтүлгөн.    

Түзөтүү  жумуштарынын программасы   камсыз кылууга 

тийиш: АСБ окуучулардын жеке жана (же)  психикалык 

өнүгүшүндө жетишпестиктери менен шартталган,  белгилүү бир 

билим алуу муктаждыктарын аныктоо.  

Түзөтүү  жумуштарынын принциптери:  

окуучунун кызыкчылыктарынын артыкчылык принциби ,  ар 

бир окуучунун жекече окуу муктаждыктарын эске алуу менен аны 

өнүктүрүүгө жардам берүүгө  арналган  уюмдун кызматкерлеринин 

мамилесин аныктайт.  

системалуулук принциби  -  түзөтүүчү окутуунун бардык 

элементтеринин биримдигин камсыз кылат:  максаттары жана 

милдеттери,  багыттары жана мазмуну,  түрлөрү,  ыкмалары жана 

уюштуруу техникалары, катышуучулар дын өз ара ишке ашыруу.  

үзгүлтүксүздүк  принциби ,    окуучулардын инсандык 

өзгөрүүлөрүн эске алуу менен,    окутуу процессинин   убагында 

коррекциялык ишти жүзөгө ашырууну камсыз кылат.  

вариативдүүлүк принциби ,  окуучулардын билим алуу 

муктаждыктарын жана псих офизикалык жетишпестиктеринин 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен,  окуучуларга түзөтүүчү иштин 

өзгөрүлмө программаларын түзүүнү камтыйт.  

Психологиялык -педагогикалык жана медициналык 

каражаттардын биримдигинин принциби ,  түзөтүүчү -окутуу 

милдеттерди комплекстүү  чечүү ишине психологиялык -
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педагогикалык жана медициналык бөлүмдүн адистеринин өз ара 

аракеттешүүсүн камсыз кылуучу  принцип.  

үй -бүлө менен кызматташуу принциби   коррекциялык иштин 

маанилүү мүчөсү катары үй -бүлөнү таанууга негизделген, 

балдарды өнүктүрүү жана аларды коомго   ийгиликтүү кошуу 

жараянына олуттуу таасирин тийгизет.  

АСБ окуучуларга жалпы  башталгыч билим берүү 

баскычындагы түзөтүүчү иштин программасы анын негизги 

мазмунун чагылдыруучу,  өз  ара багыттарды камтыйт:  

Диагностикалык иш  ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү   

үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,  АСБ окуучулардын 

белгилүү бир окуу муктаждыктарын аныктоо үчүн 

психологиялык -педагогикалык жана медициналык текшерүү,  

таанып -  билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү мазмунун 

өздөштүрүүдөгү  өзгөчө кыйынчылыктарын,  жана  потенциалдык 

мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү,өнүгүү жана ден соолугунун 

өзгөчөлүктөрүн аныктоону камсыз кылат.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү  иш  АСБ окуучулардын 

психофизикалык өнүгүүнүн жетишсиздигин, жеке инсандык 

өнүгүүсүн жана билим берүү мазмунун өздөштүрүүгө 

көмөктөшүүчү иш -чараларды уюштурууну камсыз кылат.    

Кеӊеш иши  АСБ окуучуларды ЖББ БЫББПты өздөштүрүүдө 

атайын коштоонун ырааттуулугун,  балдар жана үй -бүлөлөр  менен 

иштеген адистерди окуучулар  үчүн окутуунун,  тарбиялоонун, 

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык 

шарттарды   ишке ашырууну  камсыз кылат.  
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Маалыматтык -агартуучу иш  АСБ окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө,  мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш -чараларын ишке ашырууну камтыйт.  

Коррекциялык (түзөтүүчү)  иш  окуу -  тарбия ишин 

жүрүшүндө ишке ашырылат,  окуу планынын  предметтерин 

изилдөөдө,  атайын курстарды  окутууда жана  жекече с абактарда 

ишке ашырылат.  

Түзөтүүчү иштин программасын ишке ашыруунун негизги 

механизмдери болуп  уюмдун адистеринин  оптималдуу түзүлгөн 

аракеттенишүү,   билим берүү жараянына ар тараптуу,  системалуу 

түрдө колдоо көрсөтүү,  социалдык өнөктөштүк,  уюмдун тышкы  

ресурстар менен кесиптик катышуусун (коомдун башка 

институттары менен уюмдар)  болжолдойт.  

Түзөтүү иштеринин программасы бардык окутуу жылдарында 

иштелип чыгат,  окуучулардын аны өздөштүрүү  жыйынтыктары, 

чейректе бир жолу программаны кайра карап чыгуу же т актоо 

үчүн негиз болуп саналат.  

Аутизм менен ооруган балдардын олуттуу үлүшүнө  

цензалык билим берүү көрсөтүлгөн,  "академиялык" компоненти 

боюнча курдаштары  менен бирге,    ошол эле календардык 

мөөнөттө,  алар менен чогуу бир чөйрөдө билим ала алышат. 

Инклюзия  психикалык жана кеп өнүгүүсү жагынан 

салыштырмалуу нормалдуу деӊгээлге  ээ болгон  АСБ 

окуучуларга  максаттуу жана   баланы балдар тобуна ылайыктуу 
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мектепке  чейин     даярдоо тажрыйбасы бар болсо  оптималдуу  

болуп эсептелет.   

Ошентсе да,  жогорку акы л-эс жөндөмгө  ээ  болсо да,     

инклюзия шартында башталгыч билим берүүнү ийгиликтүү 

өздөштүрүү үчүн,  мындай балдар өзгөчө  билим берүү 

муктаждыктарын камсыз кылуучу системалуу психологиялык -

педагогикалык жана уюштуруучулук колдоого муктаж.  

Аутизм менен жабыркаган окуучулар менен түзөтүүчү иш 

программасын  калыптандыруучу негизги принциптери 

төмөнкүлөр болуп саналат:  

  Класста  окутуу кырдаалына баланы акырындык менен, 

жекече  өлчөмдүү  киргизүү:   сабактар менен баштап,   

ийгиликтүү жана абдан жайлуу сезип б аштаганда,  толук  

инклюзияга чейин.  

  Баарлашуу  көндүмдөрүн жана  коомдук турмуштук 

көндүмдөрдү,  мугалимдин тапшырмаларын жана  

көрсөтмөлөрүн кабыл алуу менен болуп жаткан нерселерге 

багыт алууну өнүктүрүү менен байланышкан маселелерде 

катаалдык пайда болсо,   тьютордун  өлчөмдүү жана убактылуу 

жардамы керек.  

  окутуу жүрүм -турумун калыптандырууда кыйынчылыктарга 

байланыштуу,   АСБ бала окутуунун баштапкы этаптарында  

шайкеш билим жүрүм -түрүмун окшоштуруу,  мактоо  жана сын -

пикирлерди кабыл алууга үйрөтүү  үчүн мугалим (жеке же 

балдардын тобунда)  менен кошумча жумуш менен камсыз 

кылуу,  байланыш жүргүзүү жөндөмү менен жөнгө салынышы 

керек;    
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  жекече көрсөтмөлөрдөн акырындап  жалпы көрсөтмөлөргө  

өтүү    зарылдыгы, окуучуга жардам уюштуруу жеткиликтүү 

болгондой   орун тандоого өзгөчө маани берүү;   

  болуп жаткан нерселерди  түшүнүү жана өз  алдынча  

ишмердигин уюштуруу үчүн  таяныч болуу  үчүн,  саба ктардын  

убакыттык -мейкиндик түзүлүшүн,  жана  баланын бүтүндөй 

мектепте өткөргөн  убакытын так жана мазмундуу тартипте 

болушунун АСБ бала  үчүн мааниси;  

  жаңы окуу материалдарын өздөштүрүүсүн  көзөмөлдөө үчүн  

жеке окутуу сабактардын жана  негизги программа ны 

өздөштүрүүсүн  камсыз кылуу үчүн  жекече түзөтүү жардамдын 

зарылдыгы.  

Аутизм  менен жабыркаган   баланы инклюзия шартында  

ийгиликтүү окутуу үчүн жекече мамиле кылууну талап кылат.  

Аутизм менен орнотуу классташтарыбыз баланы таркатуу.  

айкын жүрүш үчүн,  өз көз карашы менен ага  боор көрсөтүү.  

АСБ баланын башталгыч мектепте окутуу процессинде  

мугалимдери жана классташтары, үй -бүлө жана мектеп менен өз 

ара оптималдаштыруу баланы психологиялык коштоо менен 

колдоого алынууга тийиш.  

АСБ   баланы инклюзия шарт ында  окутуунун милдеттү 

шарты болуп,  анын өзгөчө билим берүү муктаждыктарына жооп 

берүүчү  системалуу атайын көмөк көрсөтүү болуп саналат.  

2.2 .  Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу   

программасы  

Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу   

программасы окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

бүтүндөй процессинде ишке  ашырылат.   
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Жалпы билим берүү процессинде универсалдуу окуу 

кыймылдарын калыптандыруу  баардык сабактарды жана  

коррекциялык -өнүктүрүүчү курстарды өздөштүрүү процессинде,  

жүзөгө  ашырылат.  

Башталгыч билим берүүнүн баскычында АСБ балдардын  

окуучуларда  универсалдуу окуу кыймылдарынын калыптанышы 

башталгыч мектепте окутуунун аяктоосунла аныкталышы керек.        

Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу 

программасы жалпы билим б ерүү программасы боюнча башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасынын 

негизинде АСБ окуучулардын билим алуу муктаждыктарынын 

спецификасын эске алуу менен  Уюм тарабынан өз алдынча 

иштелип чыгат.    

  2.3.  Уюштуруу бөлүгү  

2.3 .1 .  Окуу  планы  

Окуу  планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы 

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартына туура 

келет.     

2.3 .2 .  АСБ   окуучулар  үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруу  шарттардын системасы.  

Кадрдык  шарттар   

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда АСБ окуучулар үчүн 

БЖББ БЫЖББПты ишке ашырган педагогикалык кызматкерлердин  

ар  бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат 

орундарынын  квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши 

керек.   
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Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашырып  жаткан 

педагогдор (вариант 8 .1 .)   магистр/  бакалаврдын 

квалификациясын/  даражасына ээ  болушу керек.   

Каралат:  «Педагогика» багыты боюнча бакалаврлар атайын 

педагогика,  клиникалык психология жаатында магистрдик 

программа боюнча билими болуш керек же,  «Атайын 

(дефектологиялык) билим» адистиги боюнча билимге ээ  болушу 

керек;  

Негизги программаны ишке ашырып  жаткан Педагогикалык 

кызматкерлер  -  тиешелүү кызмат боюнча орто жана жогорк у 

кесиптик педагогикалык билим  (тиешелүү профиль боюнча )  

даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү  инклюзивдик билим 

берүү жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча документи 

болушу керек.  

8.1 .  варианты  боюнча АСБокуучуларды окутууда тьютордун  

болушу зарыл.  Анын  билим  деӊгээли «Педагогика» багыты 

боюнча  бакалавр даражасынан/квалификациясынан же атайын 

орто педагогикалык билимден төмөн болбошу керек.   

  Финансылык   шарттар  

 Каржылык камсыздоо АСБүчүн БЖББ БЫЖББПтын ар бир 

вариантына аныкталган материалдык -техникалык жана кадрдык 

шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык келүүгө тийиш.  

 Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик 

укуктук чыгымдарды аныктоо:  

Вариант  3 .1 .  АСБ окуучу   ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү 

боюнча чектөө жок,  курдаштарынын чөйрөсүндө ошол  эле 
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мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп бож омолдоого болот. 

АСБүчүн атайын билим берүү муктаждыктарына 

ылайыкташтырылган башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программа   каралышы 

керек,  ал   программаны ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик кызматтарды к амсыз кылуу үчүн, АСБүчүн БЖББ 

БЫЖББПты   ишке ашыруунун жүрүшүндө   программанын 

структурасына  коррекциялык  иштин программасын   милдеттүү 

түрдө киргизүү  адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап 

кылат;   

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары  

эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык -техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН 

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын, 

МСЭКтин,  жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.  

 Ошентип, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар   

үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруунун жүрү шүндө   

бузулуулары жок ар  бир окуучуну каржылоого караганда жогору 

болушу мүмкүн.   

  Материалдык -техникалык  шарттар  

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык 

предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү  

аймактарды, ошондой эле сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү  

материалдык -техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине 
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жана ченемдерине,  санитардык -гигиеналык нормаларга жана өрт 

коопсуздугунун талаптарына жооп  бериши керек.  

АСБүчүн БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруу үчүн  материалдык -

техникалык шарттар бул категориядагы окуучулардын атайын 

билим берүү муктаждыктарына жооп берүүсү зарыл,  бул  окуу 

жараянын уюштурууга;  мейкиндикти уюштурууга;  окутуу үчүн  

режимди уюштурууга;  окуучунун жумуш ордун  уюштурууга;    

окуу китептерине,  окуу куралдарына,  окуу материалдары жана 

көрсөтмө куралдарга  а тайын    мүнөздүү талаптарды коюуну 

шарттайт.   

Маалыматтык камсыздоо АСБ окуучуларга инклюзивдик 

билим берүүнүн нормативдик -  укуктук базасын жана билим берүү 

процессинин катышуучуларынын маалыматтык байланышын 

камтышы зарыл. АСБ окуучуларга инклюзивдик бил им берүү иш -

аракеттердин координациясын талап кылат.   

5.1.  Түшүндүрмө кат  

Кебинде оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар үчүн  

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасы -бул 

кебинде оор бузулуулары (КОБ) бар    окуучулардын  жекече,  

жаш курак жана типологиялык  өзгөчөлүктөрүн,  о .э .  атайын 

билим берүү  муктаждыктарын эске алуу менен, бузулууларын  

коррекциялоону жана   социалдык адаптацияны  камсыз 

кылуучу  ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

  Ден -соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы 

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасы   (мындан ары -  БЖБ 
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БЫББП)    ден -  соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулардын башталгыч билим берүү мамлекеттик билим 

берүү стандартынын талаптарына ылайык түзүлгөн ж ана        

инклюзия идеялары  боюнча иштеген   билим берүү  уюму 

тарабынан   боюнча башталгыч билим берүүнүн   кебинде оор 

бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар үчүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасынын негизинде,  билим берүү уюму  

(мындан ары ББУ)  тарабын ан өз алдынча иштелип чыгат жана  

бекитилет.  

  Кебинде  оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар   үчүн  

БББ ЖЫББП    билим берүүнүн мазмунун,  күтүлүүчү  

натыйжаларды, жана ишке ашыруу шарттарын Кыргызстандын 

жалпы билим берүү системасы үчүн   аныктайт.  Кеби нде  оор 

бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар үчүн  БББ ЖЫББП   өзүнүн 

өзгөчөлүктөрүнө ээ,  жана жалпы билим берүү менен бирге 

түзөтүү багыттагы маселелерди чечүүнү   камсыз кылат.   

БББ ЖЫББП    балдардын негизги кемчилиги өзгөчөлүктөрүн 

эске алуу менен курулган,  жана  тилге окутуунун ар түрдүү 

аспектилерин камтыйт,  негизинен,  кыргыз/орус (эне) тил 

сабактарынын программасында,  чагылдырылат:    с өз  өстүрүү; 

сүйлөө;    сабаттуулукка окутуу;  фонетика;  грамматика;  туура 

жазуу;  окуу жана сөз  өстүрүү .  

Сүйлөө  ишинин ар  кандай аспектилерин түзүү боюнча 

системалуу иши  бир максатты к өздөйт  -  жалпы билим берүү 

максаттарын ишке ашыруу менен бирге сүйлөө патология 

көрүнүштөрүн жоюу.  

Сөз   өстүрүү боюнча сабактарында  кептин лексикалык жана 

грамматикалык түзүлүшүнүн калыптанды руу  боюнча атайын 
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сүйлөө түзөтүүчү иши  каралган.  Ошол эле учурда массалык 

мектеп программасына ылайык, балдарды айлана ч өйрө  менен 

тааныштыруу жана предметтик түшүнүктөрүн өнүктүрүү 

боюнча  иштер каралган.  

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучула рдын 

мамлекеттик билим берүү стандартында   сунушталган  кебинде  

оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулардын бөлүнүшүнө     

ылайык БББ ЖЫББП    2-вариант  менен көрсөтүлгөн .  

1)  5.1.  вариант  -   Кебинде  оор бузулуусу (КОБ) бар  окуучу       

окутууну  аяктаган у чурга карата ден -  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын 

жетишкендиктерине тийиштүү, алардын чөйрөсүндө ошол эле 

мөөнөттө    алат деп болжолдойт.  БББ ЖЫББПты    өзд өштүрүү 

мөөнөтү -  4 жыл.  

2)  5 .2 .  вариант  -   бул топтогу окуучулардын башталгыч  жалпы 

билими, окутууну  аяктаган учурга карата ден -  соолугунун 

мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын 

жетишкендиктерине туура келбейт,  билимди пролонгацияланган 

(узартылган) окуу  мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.  

Мектепке чейинки даярдоодон өтпөгөн,   жана   өнүгүүсү 

боюнча 1 -класстын программасын өзд өштүрүүгө   даяр эмес  

кебинде  оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар  үчүн  1 -

кошумча класс уюштурулат.  өнүктүрүү программаларын даяр 

эмес.  Окутуу  мөөнөтүн тандоо (1 -кошумча классты киргизүү 

менен).  
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5.3.  КЕБИНДЕ  ООР БУЗУЛУУЛАРЫ (КОБ) БАР  

ОКУУЧУЛАР   ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ 

БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ 

БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  

БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ   (ВАРИАНТ 5.  1 .)  

Кебинде оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулар үчүн  

жалпы  билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасы -бул 

кебинде оор бузулуулары (КОБ) бар    окуучулардын  жекече,  

жаш курак жана типологиялык  өзгөчөлүктөрүн,  о .э .  атайын 

билим берүү  муктаждыктарын эске алуу ме нен, бузулууларын  

коррекциялоону жана   социалдык адаптацияны  камсыз 

кылуучу  ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.  

5.1.  варианты дайындалат:  

-    кептин фонетикалык -фонематикалык же фонетикалык 

жетишпестиги бар окуучулар үчүн (мындан ары –ФФЖ жана 

ФЖ)-  дислалия,   дизартриянын жеңил деңгээли,  кекечтик, 

ринолалия;  

-  кептин жалпы жетишпестиги бар окуучулар үчүн (мындан 

ары –КЖЖ)-  III  кептик деңгээлдеги өнүгүүгө ээ болгон 

окуучулар,  кептин жалпы жетишпестиги  өтө көрсөтүлбөгөн  

(мындан ары КЖЖӨК) IV кептик деңгээлдеги өнүгүүгө ээ 

болгон, кептин баардык комоненттери бузулган    окуучулар 

үчүн;  

-  окуу жана жазуусу бузулган окуучулар үчүн.  

 

  Кебинде   оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучуларга 

психологиялык -педагогикалык мүнөздөмө:  
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ФФЖ жана ФЖ бар   балдардын  фонемаларды кабыл алуу жана 

тыбыш айтуу кемчиликтеринин  натыйжасында эне тилинде  

сүйлөө системасынын калыптануусунун  бузулуулары бар.  Бул 

учурда ичке акустикалык -артикуляциялык белгилери менен 

айырмаланган тыбыштарды  артикуляциялоо жана кабыл 

алуусун калыптандыруунун   бүтпөгөндүгү белгиленет:  

тыбыштын жоктугу,  тыбышты алмаштыруу (адатта, 

артикуляциясы жөнөкөй тыбыштардын),  бурмалап ай туу окуу 

(эне тилде тыбыштык  системасынын ченемдерине шайкеш 

келбейт).  

Фонематикалык жетишпестиктин аныктоочу белгиси болуп 

тыбыштарды  айырмалоого  жөндөмдүүлүктүн төмөндүгү болуп 

эсептелет,   бул тыбыштык анализдин  калыптануусуна терс 

таасирин тийгизет.    Фонематикалык жетишпестик кептин 

фонетикалык жагынын калыптануусунун  бузулуусу менен 

мүнөздөлөт (тыбыштардын бурмаланышы, сөздөрдүн тыбыштык 

түзүмүнүн бузулушу, просодикалык бузулуулар),  же кептин 

фонетикалык    курамынын  айрым компоненттеринин 

калыптануусунун бузулуусу  (  тыбыш айтуу  жана сөздүн 

тыбыштык түзүлүшү) белгиленет.  Мындай окуучулар 

курдаштарына караганда кептик материалды  начар эске 

тутушат,   жигердүү кептик ишмердик  менен байланышкан 

тапшырмаларды  көптөгөн каталар менен аткарышат.  

 КЖЖ, КЖЖӨК бар окуучулар тил системасынын  

лексикалык -грамматикалык жана фонетикалык -фонематикалык  

компоненттеринин   өнүкпөгөндүгү менен мүнөздөлөт.  Мындай 

окуучулардын тыбыш айтуусунда бузулуулар жооко эсе.    
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Сөздүн  тыбыштык  түзүмүнүн бузулуулары    жек е муундардын 

жана сөздөрдүн деңгээлинде тыбыштык толтурулушун 

бурмалоодо көрүнөт.  Бул сүйлөөнүн дааналыгы, кептин 

көркөмдүгү, дикциянын тактыгынын жетишсиздигин белгилейт, 

жана тыбыштарды кабыл алуу менен фонемаларды пайда 

кылуунун жетишсиз калыптанышынын  төмөн деңгээлин  

көрсөтүп турат.    Окуучуларда кептин  маанилик жагында    

айрым  бузулуулар бар экендиги байкалат.  Лексикалык каталар 

мааниси жагынан,  жагдайы жагынан  окшош сөздөрдү 

алмаштыруу өзгөчөлүктөрүн аралаштыруу   менен көрсөтүлөт.  

Бул окуучулар,  айрыкча,  абстрактуу маанидеги сөздөрдүн 

материалдарындагы, синонимдик жана антонимдик мамилелерди 

түзүүдө кыйынчылыктарга кездешишет.  

Кептин  лексикалык курамынын жетишсиздиги сөз 

куруунун  өзгөчө   каталары менен көрүнөт.  Алар кептик  

тажрыйбада көп колдонулган,  сөздөрдү   туура куруп,    сейрек 

колдонулган,  жыштыгы   аз   сөздөрдү   өндүрүүдө кыйналат. 

Негизинен  сөз куруу процессинин мүчөлөрдү пайдалануусу 

бузулгандыгына байланыштуу тектеш сөздөрдү   топтоштуруу,  

алардын   курамын талдоо көндүмдөрүн өз убагында иштеп 

чыгуу   андан кийин эне тилинин программасын өздөштүрүү  

сапатына терс  таасирин тийгизет.    Тилдин лексикалык 

каражаттарын түзүү жетишсиз деңгээли  каймана маанидеги 

сөздөрү,  накыл сөздөрдү түшүнүү жана пайдаланууда өзгөчө 

айкын көрүнөт.  Кептин грамматикалык көркөмдөө жагында   

сөздүн грамматикалык түрлөрүн пайдаланууда   жалпы 

каталарга кездешишет.     Окуучулар үчүн өзгөчө  татаалдык 

союздар менен сүйлөмдөрдү долбоорлоодо кездешет,   
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натыйжада бул маанисин алмаштыруу, өзгөртүү    менен 

көрүнөт.  

Бул окуучулардын кебинин  лексикалык -грамматикалык 

каражаттары  ар кандай калыптанган.  Бир жагынан алганда, 

үзгүлтүгү бар бир нече каталар болушу мүмкүн, экинчи 

жагынан  туруктуу каталар, айрыкча өз  алдынча  кепте 

байкалат.  Айырмалоочу өзгөчөлүгү байл аныштуу кептеги 

логикалык ырааттуулуктун бузулуусу, майда -чүйдө нерселерге 

тыгылып,  маанилүү окуяларды   өткөрүп,  берилген  тема,  

сүрөт,  бир катар  сүрөттөр   боюнча аңгеме түзүүдө айрым 

эпизоддорду  кайталоосу менен мүнөздөлөт.   Ар  кандай 

темадагы  чыгармачыл элементтери менен аңгеме түзүүдө,    өз 

жашоосундагы  окуялар жөнүндө айтып жатканда,  негизинен, 

жөнөкөй маалыматтуулугу  аз  сүйлөмдөр колдонулат.  

  Окуучулардын  оозеки кебинин бузулуулары менен катар 

эле туруктуу,  кайталанып көрсөтүлгөн окуу жана ж азуунун   ар 

түрдүү бузулуулары белгиленет,   алардын пайда болуу 

механизми менен окуу жана жазуу иштерин   камсыз кылуучу, 

жогорку психикалык функциялардын  жетишсиз калыптануусу  

менен шартталган.   

5.2.1 .  Кебинде  оор бузулуулары (КОБ) бар  окуучулардын 

жалпы башталгыч билим берүүнүн    болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн  программасын   

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн  натыйжалары  

  Кебинде  оор бузулуулары  (КОБ) бар   окуучулардын 

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим 

берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасын   (вариант 

5.1)   өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжаларынын жалпы 
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мүнөздөмөсү    жалпы  билим берүүчү  мектептин программасына 

туура  келет.  БЖБ БЫББПты өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   

натыйжалары  коррекциялык иштин  жыйынтыктары менен 

толукталат.   Окуу программаларында КОБ окуучулардын    

башталгыч билим берүүнүн  өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   

натыйжалары белгиленип, коррекциялык –  өнүктүрүүчү   

аймактын курстарынын программасы кошулат.  БЖБ БЫББПты 

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжаларынын түзүмү  жалпы  

билим берүүчү  мектептин программасына туура келет.  БЖБ 

БЫББПты өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжаларынын 

түзүмү  КОБ окуучулардын  инсандык өн үгүүсүн,   кептик  

өнүгүүсүндөгү кемчиликтерди  мүнөздөгөн     күтүлгөн   

натыйжалар  менен толукталышы зарыл: -  коррекциялык–  

өнүктүрүүчү  аймактын курстарынын программасынын  

мазмунунда чагылдырылат, -  мониторинг процедуралар учурунда 

бааланат (башталгыч, учурдук,  жыйынтык диагностика),   

баалоонун обьектиси болуп, логопедиялык таасир этүүнүн 

вариативдик формаларын  аткарууда ишке ашырылган кептик  

өнүгүүсүнүн деңгээлине жетишүү болуп эсептелет.  БЖБ 

БЫББПтын инсандык, предметтик жана предмет аралык 

жыйынтыктарды өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжалары 

жалпы  билим берүүчү  мектептин  программасын   инсандык, 

предметтик жана предмет аралык жыйынтыктарды 

өздөштүрүүсүнүн  күтүлгөн   натыйжаларына туура келет.   

  КОБ  бар   окуучулардын жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  

болжолдуу программасын   (вариант 5 .1)   өздөштүрүүсүнүн   

күтүлгөн   натыйжаларынын жалпы мүнөздөмөсү    жалпы  билим 
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берүүчү  мектептин программасына туура келет.  БЖБ БЫББПты 

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн   натыйжалары  коррекциялык 

иштин  жыйынтыктары менен толукталат.    

Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин программасын өздөштүрүү  

натыйжалары (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын) 

чагылдырууга тийиш:  

Оозеки кептин бузулууларын оңдоо,  окуу жана жазуу 

бузулууларын жоюу жана ал дын алуу  боюнча түзөтүүчү 

иштин   жыйынтыктарына  талаптарды :   

1) тыбыштарды айтуунун  кемчиликтеринин жоктугу жана   

үндү  туура жана туура эмес эмес айтылышын айырмалай билүү 

жөндөмү;   

2) ар кандай татаалдыктагы сөздөрдүн тыбыштык -муундук 

түзүмүн тийиштүү  түрдө  өз  алдынча жана  текст ичинде   кайра 

айтуу жөндөмдүүлүгү;   

3) көркөм так кептин  интонация каражаттарын туура 

кабыл алуу,  айырмалоо, түшүндүрүү жана шайкеш пайдалануу;   

4) үндүн негизги акустикалык өзгөчөлүктөрүн  өзгөртө 

алуу жөндөмдүүлүгү;  тыны м, логикалык басым, интонация 

аркылуу кеп агымын  туура бөлүштүрүү жөндөмдүүлүгү;   

5)  фонологиялык   тартыштыкты азайтуу;  

6) сүйлөм жана сөздөрдүн деңгээлинде кептик анализ жана 

синтез жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;  кептин грамматикалык жана 

лексикалык түзүмүндө негизги мыйзамченемдүүлүктөрдү   

иштеп чыгуу;  

 7) лексикалык системалуулуктун калыптанышы;  

8) татаалдыгы  ар кандай синтаксистик түзүлүштөрдү  

өздөштүрүү   жана алардын пайдалануу;  логика  грамматика, 
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композиция мыйзамдарына ылайык   байланыштуу кепти 

өздөштүрүү;  

9) окуганды, жазганды үйрөтүш үчүн зарыл болгон кептик 

амалдарды өздөштүрүү;   окуу  жана жазууну өздөштүрүүнү  

камсыз кылуучу психологиялык, психофизиогиялык, 

лингвистикалык денгээлди калыптанышы; коммуникациянын 

жазуу түрүн өздөштүрүү (окуу жана жазуунун    техникалык 

жана маанилик  компоненттери);   

10) тил үйрөнүү үчүн оң маанай менен туруктуу умтулуу;   

байланыштын негизги каражаты катары   тилдин ээлеген ордун 

түшүнүү.  

 

Социалдык ыйгарымдарды  өздөштүрүүсүнүн   

пландаштырылган натыйжалары  боюнча талаптар   

чагылдырышы керек:  

6)  күндөлүк турмушунда өз  алдынчалуулугу жана көз 

карандысыздыгынын прогресси;   мектепке өз  алдынчалуулугу 

жана көз карандысыздыгынын прогресси (бала сабакка өз  иш 

ордун даярдаганды жана сабактан кийин   аны тазалаганды, 

кийимин алмаштырганды, сумкасына буюмдарын 

чогултканды, ж.б. ,   чоӊ кишилерге кайрылбастан даярдай 

алат) .  

7)     үй  жашоого байланыштуу элестөөлөрү; ар кандай 

күнүмдүк иштерге кошулуу жөндөмдүүлүгү,  активдүү 

катышуу, үй иштери үчүн жоопкерчиликти алуу;  күнүмдүк 

тиричилик иштерине катышуу үчүн түшүнүктөргө ошондой 

эле, жетиштүү сөз байлыгына ээ;  мектеп жашоосу на 

байланыштуу элестөөлөрү;  мектеп  мейкиндигинде багыт алуу 
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жөндөмдүүлүгү,   кыйынчылык учурунда жардам сурап 

кайрылуу,  сабактардын жүгүртмөсүндө багыт алуу ;   

күнүмдүк окуу иштерине кошулуу боюнча ыктар,    алына 

жараша  катышуу, жоопкерчиликти өзүнө алуу ;жамааттык 

иштин жалпы катышуу үчүн алардын тийиштүү оозеки 

жөндөмдөрүн жана чектөөлөрдү баа берүү жөндөмү,  чынында 

эле балдардын бул тобунун талаптарына ылайык аткара алчу 

катышуу үлүшүн (жумуш, иш, тапшырма), тандап алуу;  

8)       Баарлашууну  максатка жетү ү  каражаты катары 

колдонуу менен тез   арада күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү 

мүмкүнчүлүгү (оозеки эмес,  оозеки);  маек баштаганды жана 

сактоону,  өз  ниетин сезимин билдирүү,  суроо -талап,  каалоо, 

коркуу,  суроо берүү,  маекти токтотуу   жөндөмдүүлүгү;  

туура баш тартууну,  ошондой эле таарыныч, ыраазычылык, 

боорукердик,    ж.б.  билдирүү мүмкүнчүлүгү;  маектешинен 

маалымат алуу  жана тактоо мүмкүнчүлүгү.  Өз  сезимдерин 

билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;   баарлашуу 

каражаттарын тандоодо,   өзгөрүү ийилчээктик көрсө түп,  

баарлашуу учурунда натыйжалуу сүйлөө үлгүлөрүн 

пайдалануу,  калыптардын, оозеки сүйлөө мүнөздүү 

(темасында пикир бар болсо);билим алууда кыйынчылыктар 

болгондо мугалимден сурап билүү,  өзгөчө жардам сурап 

кайрылуу;   баарлашуунун оор учурларын курдаштары нан жана 

чоӊдордон жардам сурап билүүнү;курдаштары менен талашта 

жүрүм-турумдун жөнөкөй  көндүмдөрүн өздөштүрүү  (кимдир 

бирөөнүн көз карашын сыйлоо,  көз карашын билдирүү) 

билүүсү;туура баш тартууну,  ошондой эле таарыныч, 

ыраазычылык, боорукердик,    ж.б.  б илдирүү,  жемиштүү 
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сүйлөө ыктарын  колдонуп,  маектешинен маалымат алуу жана 

тактоо, байланыш абалына жараша жооп берүү,  ачык -айкын 

жана так түрдө ойду жеткире билүү.    

9)   Сезимдерин  билдирүүнүн маданий түрлөрүн 

калыптандыруу;өз сөзүнүн дааналыгын жана адамда р аны 

түшүнүп угуу мүмкүнчүлүгүн берүү.   Баарлашууну  максатка 

жетүү каражаты катары колдонуу кырдаалдардын санын 

көбөйтүү. өзү үчүн жана башкалар үчүн да 

коркунуч/коопсуздук жагынан баланын күндөлүк жүрүм -

шайкештиги;  объектини жана айлана -чөйрөнү коргоо;өзү жана 

башкалар үчүн, алардын иш -аракетинин натыйжасы кандай 

болорун алдын ала билүүнү;  Коркунучту  билдирүүчү 

белгилер,  сөз  айкаштарын жана аныктамалардын   маанисин  

түшүнүү жана маанисине    ылайык иш -аракет кылуу (  жашоо 

үчүн коркунуч,   сак болгула,  тайгак,  сак болгула муз 

сыныктары, ушул жерде сууга түшүүгө тыюу салынат;  ж.б.)  .  

10)  буюмдарды өз кызматына ылайык нерселерди 

колдонуу,  кабыл алынган   абалдын тартибине жана мүнөзүнө 

жараша;мектеп жана үйдөн тышкары тааныш жерлерди топтоо 

жана кеңейтүү: короо,  бакча, токой,  парк, дарыя, шаардык 

жана өлкөнүн кооз,  ж.б.  баланын күнүмдүк жашоосуна аларды  

кошуу;.өз  байкоолорун,   пикирлерин,  иштерин,  билдирүү үчүн 

жетиштүү сөз айкаштарына  жана аныктамаларга,   ээ  болуу;  

дүйнө кубулуштары менен байланышкан жеке т ажрыйба 

топтоо,  мейкиндик жана убакытта аларды уюштуруу;  

үй -бүлөдө жана мектепте өз  жашоо мүнөзү жана тартибин  

түзүүгө жөндөмдүү,  ушул түшүнүк менен ылайык жашоого 

аракет кылуу (кир бут кийимин жууп,   жайдын аптаптуу 
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күндөрү,  жол басып өткөндөн кийин,  душ ка түшүү,  ж.б.) ;үй -

бүлөдө жана мектепте өз  жашоосунун коомдук тартипти жана 

жол менен мамиле түзүү,  бул үчүн жооп берүүгө жөндөмдүү;  

жеке тажрыйба өткөрүп берүү үчүн сөз жана аныктамалар 

жетиштүү байлыгын сактоо,  курчап турган дүйнөдө болуп 

жаткан окуялардменен өз ара мамилеси;баланын кызыгуусун,  

байкагычтыгын, жаңыларды байкоо жөндөмдүүлүгүн 

өнүктүрүү, чоӊдор менен биргелешкен илимий -изилдөө ишине 

кошулуу;  дүйнө менен өз ара аракеттенүүсүн активдештирүү,  

өз  жыйынтыктуулугун  түшүнүү;чоӊдор жана курдаштары 

менен биргелешкен илимий -изилдөө ишине кошулуу үчүн 

жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын 

өздөштүрүү;пикирлерин,  байкоолорун,  корутундуларды  

башка адамдар түшүнө тургандай кылып   жеткирүүгө 

жөндөмдүү;жеке турмуштук тажрыйбасына жана   башкаларды 

кошуу жөндөмүнө ээ болуу, башка адамдар менен жаркын 

элестери,  пландары, эскерүүлөрү,  тажрыйбасы менен алмашуу 

үчүн жөндөмү, жетиштүү   сөз  айкаштарын жана 

аныктамаларына ээ болуу.ар кандай коомдук кырдаалдар ар 

кандай жаштагы балдар жана  кишилер менен жүрүш -туруш 

эрежелеринин (алардын коомдук орду) таанып билүү жана: 

жакын үй -бүлө мүчөлөрү менен;  мектептин мугалимдери жана 

окуучулары менен;  чоочундардын коомдук транспортто, 

чачтарачтар менен,  театр,  кино,  дүкөндө,  кезекте,  оозеки 

байланыш боюнча сүйлөө этикеттин эрежелерин,  колдонуу;  

ар кандай коомдук кырдаалдарда ар кандай коомдук макамы 

бар адамдар менен өз ара аракеттенүү үчүн  оозеки кепти 

пайдалануу (кечиресиз,  сизге мүмкүнбү,  мен сизге тоскоол 
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болбоймунбу,   мүмкүн? Суранам, мен . . .  жана 

башкалар);тийиштүү баарлашкан кырдаалга ылайык сүйлөө 

каражаттарын колдоно билүү.   

 Коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн 

күтүлгөн натыйжаларына талаптар ар бир окуучунун  

потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүнө жана билим алуусунун 

өзгөчө   муктаждыктарына жараша  конкре ттештирилет.  

 БББ БЖЫБПтын (вариант 5.1)  «Универсалдык окуу иш -

аракеттери» дисциплина аралык программасын жана анын 

бөлүктөрүн  өздөштүрүүнүн күтүлгөн натыйжаларына 

талаптар ЖББ программасына туура келет.    БББ БЖЫБПтын 

(вариант 5.1)  окуу программасын окуу предметтерин  

өздөштүрүүнүн күтүлгөн натыйжаларына талаптар ЖББ 

программасына туура келет.     

 

5.2.2 .   КОБ окуучулардын    башталгыч билим берүү  боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн   күтүл гөн жыйынтыктарына 

жетүүсүн баалоо системасы   

Күтүлгөн  натыйжалардын мүнөздөмөсү инклюзивдик 

билим берүүнүн бардык компоненттеринин  биримдигинде гана   

берилет, ал тургай,  айрым саптардын өздөштүрүүс үнүн 

жыйынтыктарын карап чыгуу дагы туура эмес, себеби  алардын 

суммасы балдардын коомдук өнүгүүс үнүн жалпы динамикасын 

да,    билим берүүнүн сапатын да чагылдыра албайт.   

Күтүлүүчү натыйжалар билим берүүнүн компоненттерин өз 

ара чагылдырган бир бүтүн  мүнөздөмөнү түзөт :  окуучулар   

билим берүүнүн    бул этабында  кандай билимдерге ээ  болушу 
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керек;  Ал иш жүзүндө ээ болгон билимдердин жана 

көндүмдөрдүн   кайсынысын канчалык жигердүү,  жетиштүү жана 

өз  алдынча колдоно алат жана колдонуш  керек;  

 Түзөтүүчү  иш программасын баалоо натыйжалары  

коррекциялык иштин программасын өздөштүрүүнүн күтүлгөн 

натыйжаларына  жетишүү болуп саналат.  Окуучулардын  жеке 

жетишкендиктеринин динамикасын баалоо, күтүлүп жаткан 

жыйынтыктарга жетишүүнүн жеке прогрессин   баалоо болуп 

эсептелет.  Коррекциялык иштин  программасын 

пландаштырылган натыйжаларга жетишүүдө жеке ийгилик,   

билим алуу жаатында билимдерин жана көндүмдөрүн базасын 

сактап калуу менен,  логопедиялыу таасирдин  түрлөрүн жүзөгө 

ашырууда   окуучунун   кебин өнүктүрүү боюнча  оптималдуу 

көлөмгө жетишүү болуп саналат.  

Баа берүү ыкмасы катары,  мектептин ЖББ программасында 

көрсөтүлгөндөн башка,   бир бала менен иштеген мектеп  

ПМПкызматтын адистеринин ой -пикирлерин негизинде  

эксперттик баалоо ыкмасы  пайдаланылат.  

  

5.2.3 .  МАЗМУНДУУ БӨЛҮК  

  Коррекциялык иштин программасы    

Коррекциялык иштин программасы БББ ЖББЫБПты 

өздөштүрүүнүн  атайын колдоону  (коштоону ) ишке ашырууга 

багытталган.  

Коррекциялык  иштин программасы төмөнкү  

документтерге ылайык иштелип чыгат. :  
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  "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы  

  баштапкы билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү 

стандарты  

  Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын башталгыч 

билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына  

 Башталгыч билим берүү баскычында  коррекциялык иштин 

программасы,   билим берүү уюму тарабынан Мамлекеттик   

билим берүү стандартына ылайык жана болжолдуу 

Программаны эске алуу менен бекитилет.  

 Коррекциялык -  өнүктүрүүчү иш -  окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -

психологиялык байкоону; комплекстүү  психологиялык -

педагогикалык коштоонун  жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  

ишке ашыруу ар бир   укпай калган жана начар уккан окуучунун   

өзгөчөлүктөрүн жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн 

жыйынтыгы боюнча,  анын ичинде  кепти (оозеки жана жазуу 

жүзүндөгү) өздөштүрүү деӊгээлин,  баарлашуу көндүмдөрүн 

ж.б.;   о .э .  негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун 

өздөштүрүү,  жеке өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү,   балдар жана 

кишилер менен  инсан  аралык  мамилелерин өнүктүрүү ж.б. ;   

атайын (коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) өткөрүү, 

анын ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну  өнүктүрүүгө  

багытталган сабактарды өткөрүү;  билим берүү жараянынын 

бардык катышуучуларын   билим берүү жана сабактан 

тышкаркы иш -чараларды, окуучулардын башталгыч билимдин 

күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү  жетишкендиктерин  
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эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү боюнча,    билим берүү 

уюмунда  кеп өнүгүүсү бузулган жана   кеп өнүгүүсү нормалдуу 

балдар менен  алардын ата -энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер  үчүн психологиялык  жактан 

бейпил айлана түзүүнү камтыйт.  

Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө 

коррекциялык иштин мөөнөтүн,  кадамдарын жана  негизги 

багыттарын белгилеп коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

 Түзөтүү (коррекциялык) иштин  программасынын максаты  

КОБ окуучулардын  өзгөчө  билим берүү муктаждыктарын эске 

алып, жеке жана дифференциалдык мамилени ишке ашыруунун 

негизинде   БББ ЖББЫБПты (вариант 5.1)  өздөштүрүүнү   

татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

коштоо  болуп саналат.  

 Программанын милдеттери :  

•  КОБ балдарды өз убагында аныктоо;  

•  КОБ балдардын атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

•  өсүүдөгү бузулуулардын түзүлүшү жана  анын оордук 

даражасы ,жеке өзгөчөлүктөрүнө ылайык окуучулардын  ушул 

категориясы үчүн билим берүү иш -чараларды уюштуруунун 

өзгөчөлүктөрүн аныктоо;   

•  окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүгө,  алардын 

мектепке интеграция  болушуна шарт түзүү;  

•  алардын акыл -эс жана өзгөчөлүктөрүн,  жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен,  окуучулардын бул 
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категорияга жекече багытталган психологиялык, м едициналык 

жана билим берүү жардамы ишке ашыруу (же) жеке өнүктүрүү,   

•  жеке багытталган түзөтүү -логопедиялык иш системасын 

уюштуруу;    

•  жекече окуу планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  

(зарыл болгон учурда);  

•  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дын 

коомдук көнүү боюнча чаралардын тутумун жүзөгө ашыруу;  

•  медициналык, коомдук,  укуктук жана башка маселелер 

боюнча   бул категориядагы балдардын ата -энелерине насаат 

жана усулдук жардам  (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен камсыз 

кылуу.  

 

Түзөтүү  ишинин программасынын мазмуну төмөнкү 

принциптерди  белгилейт:  

•  окуучунун кызыкчылыктарын сактоо принциби  -  адис 

окуучунун  кызыкчылыгы үчүн максималдуу пайда алып  келүү 

менен анын көйгөйлөрүн чечүүсү керек;    

•  системалуулук принциби -  билим берүү ишин бардык 

катышуучуларынын жүрүшүндө окуучулардын катышуусу 

көйгөйлөрүн чечүү үчүн эксперттик иш диагностика,  жөнгө 

салуу жана өнүктүрүү, ошондой эле,  кызматташуу жана 

өнүктүрүү боюнча,  башкача айтканда,  биримдик, өнүгүү жана 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын өзгөчөлүктөр үн  талдоо 

үчүн системалуу мамилени камсыз кылат.  

•  үзгүлтүксүздүк принциби -  окуучуларга  жана анын ата -

энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрү) логопеддин жардамын 
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үзгүлтүксүздүк  жолу аркылуу маселени толугу менен чечүүнү  

камсыз кылат.   

•  өзгөрмөлүүлүк  принциби -      ар кандай бузулуулары  бар  

окуучулар үчүн   билим алууда ар кандай   шарттарды  түзүүнү 

камтыйт.  

•  жардам берүү үчүн сунуштук мүнөз  принциби -  ата -

эненин (мыйзамдуу өкүлдөрү) кепилденген юридикалык 

укуктарынын сакталышын камсыз кылат,  ата -энеси менен  

милдеттүү түрдө макулдашуу, анын ичинде (мыйзамдуу 

көзөмөлчүлөрүнүн),  билим берүү иш -чаралары менен алектенет, 

балдарга билим берүү,  уюмдардын түрүн тандоону,  балдардын 

укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн ден 

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү че ктелген балдарга  билим берүү 

багыты боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү 

балдарды (котормо) атайын (түзөтүү) билим берүү иш -

чараларын (класстар, топтор) менен алектенген уюмдарды 

сунуштоодо.  

Мүмкүнчүлүгү чектелген   ушул категориядагы ар бир 

окуучу үчүн түзөтүүчү иштердин программасы мазмуну 

ПМПКлардын, Жекече окуу планынын сунуштарына ылайык 

аныкталат.  

 Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруунун 

этаптары:  

1.  маалыматты (маалыматтык -аналитикалык иш -чаралар) 

топтоо жана талдоо боюнча этап.  Жыйынтык :  балдардын өнүгүү 

өзгөчөлүктөрүн баалоо,  конкреттүүлүк жана атайын билим 

берүү муктаждыктарын аныктоо;  билим берүү чөйрөсүнүн 

баалоо уюштуруу -усулдук программалар,  материалдык -
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техникалык жана адам ресурстук базанын сакталышын камсыз 

кылууга милдеттүү.  

2 .  пландаштыруу,  уюштуруу,  макулдашуу (уюштуруу жана 

аткаруу иши). Жыйынтык:  түзөтүү жана өнүгүп багыттагы 

билим берүү иш -чараларын уюштуруу,  ошондой эле  атайын 

түзүлгөн   окутуу -чөйрө,  билим берүү,  өнүктүрүү жана 

балдардын ушул категориясы коомго  кошуу   ү чүн атайын 

колдоо жараяны.  

3.  коррекциялык -өнүктүрүүчү    билим берүү   чөйрөсүн 

диагностикалоо этабы (көзөмөл жана диагностикалык иш).  

жыйынтыгы: баланын түзөтүүчү өнүгүү жана билим берүү 

программаларынын белгилүү бир билим берүү 

муктаждыктарына түзүлгөн жана тандалган шарттарга ылайык   

билдирүүдө.  

4.  этап жөнгө салуу жана өзгөртүүлөр (ченемдик -укуктук 

жана жөнгө салуу иши).  Жыйынтык:  билим берүү жараянына 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулар бул категориядагы балдар ды  колдоо,  

билим берүү шарттарын жана түрлөрү менен ыкмалары, 

ошондой эле иш жолдорун өзгөртүү.  

 Коррекциялык иштин программасы өз ара байланышкан 

багыттарды камтыйт,  алар программанын мазмунун чагылдырат:  

  Диагностикалык иш     

  Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш  

  Кеӊеш иши  

  Маалыматтык -агартуучу иш  

  Диагностикалык иш   окуучулардын  жекече өзгөчө билим 

алуу муктаждыктарын,  өнүгүү динамикасын,  негизги билим 
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берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн,  социалдык 

өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо 

максатында комплекстүү изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт. 

талдоо жүргүзүү боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү иштин  

ийгилигинин анализи  жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын 

муктаждыгына, алардын ата -энесинин каалоосуна жараша 

өзгөртүү ишке ашырылат.   

Диагностикалык  иш  ар бир окуучуну  ар түрдүү адистер 

тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог,  психолог,  социалдык 

педагог,  медициналык кызматкер) комплекстүү изилдөөнүн 

негизинде ишке ашырылат.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш оозеки кептин 

бузулууларын коррекциялоону жана  билим алуунун базалык 

мазмунун өздөштүрүүгө  өз  убагында  логопедиялык жардам 

(колдоо) көрсөтүүнү,  программанын бардык предметтик 

аймактарын толук өздөштүрүүсүнө  тоскоол болгон  окуу жана  

жазуу бузулууларын  алдын алууну,  коррекциялоо ну камсыз 

кылат,    бул категориядагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулардын жалпы окуу иш -аракеттеринин (жеке, 

жөнгө салуу,  таанып -билүүчүлүк,  коммуникативдик) 

калыптануусуна  жол түзөт.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  окуучуларды оптималдуу өнүктүрүүгө багытталган  

жана өзгөчө билим берүү муктаждыктарына ылайык 

коррекциялык программаларды/усулдарды, ыкмаларды   

тандоо;  

  логопед жана  адистер тарабынан кебин өнүктүрүү 

жана окутуу кыйынчылыктарын   жоюу үчүн зарыл 



2237 
 

болгон жеке  жана топтук логопедиялык    

(коррекциялык -өнүктүрүүчү) сабактарды уюштуруу 

(адистердин коррекциялык -  өнүктүрүүчү    

сабактарынын жүгүртмөсүнө  ылайык);  

  окутуу жана өнүктүрүү боюнча жалпы билим берүү иш -

аракеттерин калыптандырууга  жана өнүгүүсүндөгү 

бузулууларды  коррекциялоого  багытталган,  билим 

берүү динамикасындагы таанып билүү ишине 

системалык таасир этүү;  

  жогорку психикалык функцияларын  коррекциялоо 

жана өнүктүрүү;  

  окуучулардын эмоционалдык -эрк   жана инсандык 

чөйрөсүн өнүктүрүү  жана анын жүрүм -турумун 

психокоррекциялоо;  

      

 Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:   билим берүүнүн   бардык 

катышуучуларынын анын ичинде,  баланын ата -энесине 

тарбиялоо окутуу,  өнүктүрүү суроолору менен иштөөнүн жалпы 

негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген 

сунуштамаларды иштеп чыгуу;  окуучулар менен иш алып баруу 

боюнча жекече багытталган ыкмалардын жана  методдорду 

тандоо боюнча  психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш  

берүүсүн;    түзөтүү -окутуу жана тарбия берүү стратегияларын 

жана усулдарын тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө 

кеӊеш берүү;  

  Маалыматтык -агартуучу иш  окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө,  мугалимдердин жана 
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курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш -чараларын ишке ашырууну камтыйт. 

Маалыматтык -агартуучу иш өзүнө камтыйт:   мугалимдер жана 

ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай категорияларынын 

өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү боюнча 

тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  маалыматтык 

такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; 

ата -энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;   

Психологиялык -педагогикалык камсыздоо билим берүү  

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй -бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты 

түзүүгө багытталган.  Психологиялык -педагогикалык иш 

баланын классташтары, ата -энелер,  мугалимдер ортосунда 

шайкеш мамиле калыптандырууга көмөктү  камтыйт; 

класста/мектепте ички кагылышуусу жана топтор арасындагы 

чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш алып барат;  класста 

сезимдик жайлуу шарттарды камсыз кылуу;  жалпы жана 

мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты алдын алуу үчүн 

балага жеткиликтүү  иштерде  ийгилик учурун камсыз кылуу.  

  

Программаны  ишке ашыруу   механизми.  

 Инклюзивдик билим берүүдө  түзөтүүчү  иш программасын 

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин 
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ортосунда өз  ара аракеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн 

негиз болгон комплекстүү  дисциплина аралык ыкма жатат. 

Мындай мамиле уюштуруучулук -мазмундуу мүнөздөмөлөрү  

түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске алууну талап кылат:  татаал 

(бардык адистер тарабынан  изилдөөнү:  дарыгерлер, 

психологдор,  мугалимдер) окуучуну изилдөө;  ар та раптуу жана 

комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө,  эмоционалдык эрк 

сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин     программасын ишке ашыруу үчүн 

адистер өз  ара аракеттеринин механизмин натыйжалуулугу 

негизинен коомдук өнөктөштүктү өн үктүрүү  деӊгээлине жараша 

болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн 

жооптуу билим берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар 

түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана 

органдарга билдирет;  майыптар жана ата -энелер бирикмелери,  

ата -энелер коомчулугун,  коомдук уюмдарды.  

Программалык -усулдук колдоо көрсөтүү  

 Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруунун 

жүрүшүндө колдонулат:  

  жалпы башталгыч билим берүүнүн негизги билим 

берүү программаларын ылайыкташтырылган 

болжолдуу программалар,  

  түзөтүү -билим берүү программалары, диагностикалык 

жана түзөтүүчү -  өнүктүрүүчү   материал,  мугалим, 

педагог -психолог,  социалдык педагог, мугалим -
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логопед  кесиптик ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл 

болгон билим берүү,  

  оор психикалык жана (же) физикалык   өнүгүүсүнүн 

бузулуулары бар    балдарды окутуу учурунда жекече -  

окуу план боюнча ылайыкташтырылган билим берүү 

программалары  колдонулат.  

 

Кадрдык камсыздоо .   Коррекциялык иш "Логопедия", 

"Атайын психология" профилдери/адистиги боюнча атайын 

билими бар   адистер,  ошондо й эле ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды окутуу жана билим берүү 

боюнча милдеттүү кошумча кесиптик даярдыктан  өткөн 

мугалимдер  тарабынан жүзөгө ашырылат.  Мектептин штаттык 

жүгүртмөсүнө мугалим -логопед,  педагог -психолог,  социалдык 

педагогдун чендери киргизилген.     Билим  берүү уюмдарынын 

кызматкерлеринин кавлификациялык деңгээли тийиштүү кызмат 

орундарынын квалификациялык мүнөздөмөсүнө туура келет. 

Өнүгүүсү  жабыркаган балдар менен билим берүүчү жана 

түзөтүү жумуштарын  уюштуруу  өзгөчөлүкт өрү,  мектептин 

педагогикалык кызматкерлеринен кошумча атайын даярдыкты 

талап кылат.  Бул  үчүн атайын билим берүүнүн ар кандай 

профилиндеги адистерди даярдоо менен алектенген Кыргыз 

Республикасынын жогорку окуу жайында билим берүү 

мекемелеринин кызматкерлер инин билимин  жогорулатуу менен 

камсыз болуусу зарыл.  
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Материалдык жана техникалык жактан камсыздоо .  

материалдык жана техникалык жактан камсыздоо мектептин 

имаратына жана    уюмдун башка жайларына  жеке жана (же) 

психикалык  өнүгүүсү  бузулган балдарга тоск оолдуксуз жетүү 

үчүн тийиштүү материалдык -техникалык шарттарды түзүү 

болуп саналат,  мектепте окууга (ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген студенттер үчүн архитектуралык -чөйрөнү) ошондой 

эле ийкемдүү жана түзөтүүчү өнүктүрүүнүн орто мектептери 

камсыз кылууга мүмкүндүк берген:  

•  педагог -психологдун сабактары үчүн жайлардын болушу;  

•  зарыл болгон жабдуулар менен камсыздалган логопедия 

сабактары үчүн бөлмөлөр бар:  

  Логопедия бөлмөсү үчүн  жабдуулар  

1.    логопедиялык сабактар үчүн дубал  күзгү 

(50х100)  

2 .  жекече иш  үчүн күзгү (9х12) –  5-6 шт.  

3.  Логопедиялык зонддор,  шпателдер,  зонддорду 

тазалоо  үчүн этил  спирти,  кебез,  бинт.  

4.  Көчмө алиппе (дубал)  

5.  Тамгалар  Кассасы   (жекече)  

6.  Лексикалык тема жана фонетикалык  топтор 

боюнча жайгашкан өзүнчө кутуча  же конверттерде  

жайгаштырылуучу жазуу жана оозеки тилди 

изилдөөдө   колдонулган сүрөттүү материал;  

 7.   кепти өнүктүрүү үчүн темалар боюнча 

системалаштырылган көрсөтмө -иллюстративдик 
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материал   

Карточка -символ түрүндө китептер (мисалы, 

тамгалар   сөздөр,  сүйлөмдөр),  жеке тапшырмалар 

менен карточкалар,  тыбыш айтууну өнүктүрүү  

боюнча иш алып баруу  альбому   

8.  оюндар,  оюнчуктар,  конструкторлор.  

9.  Ар бир бала үчүн түстүү калем комплекси (көк,  

жашыл жана кызыл түс).  Калем, карандаштар үчүн 

койгуч  

 10.  Кол жуугуч  

11.  Класстык такта  

12.  Көрсөтмө  куралдар үчүн шкафтар   

13.  Стол   

14.  Олтургучтар  

15.  «парта—стул» комплекти  

16.  Кум сааты  

17.  Секундченегич  

18.  Метроном  

19.  Магнитофон  

20.  Проигрыватель  

21.   Пластинкалардын  топтому  

22.  Диапроектор (же фильмоскоп)  

23.  Экран  

24.  Видеомагнитофон  

25.  Компьютер  

  ритмика сабактары үчүн бөлмө.  

 Маалыматтык камсыздоо программаны  ишке ашыруунун 

керектүү шарты болуп заманбап маалымат -байланыш 
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технологияларын пайдалануу менен,  ошончо жол жүрүп,  

кыйынчылыктары бар  балдарды окуткандыгы түрүндө 

маалыматтык билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүү жана бул 

боюнча иштеп түзүү шарт.  Ал ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдар менен мүмкүнчүлүгү кенен системасын түзүү 

үчүн милдеттүү болуп саналат,  ата -энелер (мыйзамдуу 

өкүлдөр),  маалыматты тармак булактарына мугалимдер, 

маалыматтык -усулдук пайдубалдарына чейин,  бардык 

аймактарында жана иш, көрсөтмө куралдар, медиа, үн менен 

окуу куралдары жана сунуштары бар экенин болжолдойт,  жана 

көргөзмө.  

5.2.4 .    Коррекциялык иштин программа сын 

өздөштүрүүнүн күтүлгөн натыйжалары:  

 1.  Билим берүү мазмунун өздөштүрүүдө окуучулардын 

базалык деңгээлине   жетишүү -  БББ ЖББЫБПтын  жеке,  

предметтик,предмет аралык жыйынтыктары боюнча.    

2.  Жеке жана /  же психикалык өнүгүүсүнүн кемчиликтерине 

мүмкүн болушунча максималдуу тууралоо.  

3.Окуучуларды  социалдык адаптациялоо.  

 

5.2.5 .  Уюштуруучу бөлүк  

5.3.1 .  БББ ЖББЫБПтын окуу планы  

5.1 вариантынын БББ ЖББЫБПтын окуу планы  (окуу 

планынын  милдеттүү  предметтик аймактары жана окуу 

предметтери)  башталгыч билим берүүнүн жалпы билим берүүчү 

программасына туура келет.  
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Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын. окуу предметтеринин, коррекциялык -өнүктүрүү   

курстарынын  программасын, социалдык -адептик өнүктүрүү, 

тарбиялоо,экологиялык маданият,  сергек жана коопсуз 

жашоону,  сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу 

программасы  (коррекциялык иштен тышкары)  толугу менен 

Башталгыч билим берүүнүн Мамлекетти к   билим берүү 

стандартка  туура келет.   

   

5.2.6 .   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы 

(вариант 5.1)   

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн   негизги максаты     

окуучулардын  коомдо жашоого керектүү  коомдук  тажрыйбага 

жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар системасын 

алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн  эске алуу 

менен калыптандыруу.  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  

оптимизациялык  модели  иш ке ашырылат. 1 -4 класстардын 

окуучулары үчүн сабактан тышкаркы ишмердүүлүк аптасына 10 

саат көлөмүндө   төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:  

  спорттук -чыңдоочу  

  жалпы маданий  

  жалпы интеллектуалдык  

  адеп -ахлактык  
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  коомдук.  

БЫЖББПтын 5.1  варианты боюнча сабакт ан тышкаркы 

ишмердүүлүктүн багыттары (коррекциялык -  өнүктүрүүчү 

аймактан тышкары) жалпы билим берүүчү мектептин 

программасына туура келет. Башталгыч билим берүүнүн 

Мамлекеттик стандартына ылайык  ДМЧ окуучулар үчүн    

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймак БЫЖББПты өздөштүрүүнүн  

милдеттүү бөлүгү болуп эсептелет.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймак  БЫЖББПтын мазмунун 

өздөштүрүү процессин колдоп, окуучулардын   өнүгүүсүндөгү 

кемчиликтерди түзөтүүнү камсыз кылат. Коррекциялык -

өнүктүрүүчү аймакка бөлүнгөн саат,    сабактан  тышкаркы иш -

чараларды аткаруу  саатарына (5саат өлчөмүндө) киргизилген, 

жана милдеттүү болуп саналат.  Түзөтүү -өнүктүрүү ишинин 

мазмуну ПМПКнын, Жекече окуу планынын сунуштарынын 

негизинде аныкталат.  Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын, 

анын ичинде сабактан тышкаркы иш үчүн убакыт,  окуучулардын 

максималдуу жумалык жүгүн аныктоодо эске алынбайт.    

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк,   анын ичинде Коррекциялык -

өнүктүрүүчү  аймакка берилген убакыт (жумасына 10 саатка 

чейин)  4  окуу жылына 1350 саатка чейин болот.  1 -класста 

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын төмөнкү курстарына 

саатар бөлүнгөн:    

•    кыргыз /  орус тили боюнча коррекциялык -  өнүктүрүүчү  

сабактар 1 саат -  окуу предметтери боюнча  көндүмдөрүн 

өздөштүрүү,  программанын татаал бөлүктөрүн  окутуунун 
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пропедевтикасы, окуу предмети боюнча  кемчиликтерди 

толуктоо.  

•  окуу боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү сабактар -  1 саат 

ырааттуу окуу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү,  байланыштуу 

кепти  өнүктүрүү.  

•  Логопедиялык коррекциялык -өнүктүрүүчү сабактар: жазуу 

көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн –  1саат,  көндүмдөрүн иштеп 

чыгуу жана сөздүн айтылышын үн жана муундук түзүлүшүн 

тууралоо,  үн аспектилерин түзүү үчүн -1 саат;  

•  психолог менен коррекциялык -өнүктүрүүчү сабактар -    

психикалык процесстерди коррекциялоо -өнүктүрүү  максатында 

1саат  

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун 

уюштуруу  формалары: жеке жана топтук сабактар,   

экскурсиялар,  клубдар,  секциялар,   таймаштар,   конкурстар, 

коомдук пайдалуу иш ж.б.  

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке),  ата -энелердин 

(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) каалоолорун,  уюмдун  реалдуу 

шарттарын эсепке алуу менен   сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктүн артыкчылык багыттарын тандап,  уюштуруу 

формаларын  аныктап алууга укуктуу.  
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5.3.   ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ  

БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН 

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН  БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ  

(ВАРИАНТ 5.2)  

5.3.1 .  Максаттуу бөлүм  

 

Вариант 5.2 .  инклюзивдик мектепте окуган КОБ  окуучулар 

үчүн   жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  б олжолдуу 

программасын   узартылган убакытта,  жыйынтык 

жетишкендиктери боюнча  мамлекеттик билим берүү 

стандартында аныкталган (мындан ары -  БЖБ МББС) талаптарга 

ылайык,  жалпы   билим берүүчү  мектепте окуган  бул 

категориядагы балдардын  өзгөчө билим берүү  керектөөлөрүн 

эске алуу менен,   сапаттуу билим алуусун камсыздоо  аркылуу 

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткарат 

деп болжолдойт.     

Өнүгүү  деңгээли  боюнча 1 -  класстын мектеп 

программаларын  өздөштүрүүгө даяр эмес жана (же) мектепке 

чейинки  даярдыгы жок болгон окуучуларга   1 -кошумча класс 

камсыз кылынат.  Окутуу  мөөнөтү тандоо (1 -кошумча классты 

киргизүү менен).  

Вариант 5.2 .   кеп бузулууларын оңдоо үчүн атайын 

педагогикалык шарттарды, атайын системалуу максаттуу 

түзөтүүчү таасирди   талап кылуучу КОБ окуучуларга  иштелип 

чыккан. Бул  балдардын кеп өнүгүүсү (Р.Е.Левина  боюнча) II 

жана III  даражада болуп,  алалия,  афазия, дизартрия,  ринолалия 
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менен шартталган,      кекечтиги бар,   окуу жана жазуу боюнча 

бузулуулары бар,  кекечтиги оор бирок  кептин  жалпы 

өнүкпөгөндүгү    жок балдар.  

КОБ окуучуларды  БББ БЫЖББП боюнча окутуу  (вариант 

5 .2 .) ПМПКнын комплекстүү изилдөөнүн жыйынтыгында, 

алардын сунуштамаларынын негизинде ишке ашырылат.   

КОБ   окуучулардын психологиялык -педагогикалык 

мүнөздөмөсү.   

ДМЧ окуучулардын билим алуусунун өзгөчө 

муктаждыктарын сүрөттөө  

КОБ окуучуларга мүнөздүү  белгилүү бир атайын билим 

берүү муктаждыктары кирет:  

-  окутууунун максималдуу эрте мезгилинде тобокел 

топтогу балдарды  аныктоо (медициналык багыттагы адистер  

менен бирге) жана кеп өнүгүүсүнүн бузулууларынын алгачкы 

белгилерин аныктоонун алгачкы этаптарында  логопедиялык 

жардам дайындоо;  

-  окуу башталганга чейин табылган бузулууларга  ылайык 

логопедиялык коррекциялоону  туура уюштуруу;  сөз жана жеке 

өнүгүүнүн бузулууларын  нормалдаштыруу же толугу менен 

жоюуга багытталган мектепке чейинки жана мектеп билим 

берүү мазмунун   жана окутуу ыкмаларынын үзгүлтүксүздүгү;  

-  окуучунун билим берүү муктаждыктарына  жана анын кеп 

жетишпестигинин денгээлине  жараша жалпы билим бер үү  

мекемелеринин же атайын типтеги мекемелердин  шарттарында 

билим алуусу;  

-  Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймак жана  предметтердин  

мазмуну аркылуу жана жеке/кичи топтук  логопедиялык иш 
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аркылуу  ишке ашырылып жаткан  коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын үзгүлтүксүздүгүнүн  милдеттүүлүгү;  

-  сүйлөө речинин бузулуулары бар окуучуларды  изилдөөнү 

комплекстүү ыкманы камсыз кылуу негизинде,  окуучулардын 

жогорку психикалык функцияларынын, анализатор, 

аналитикалык, синтетикалык жана жөнгө  салуучу  

ишмердиктин  абалын т олуктоочу/ нормалдаштыруучу 

шарттарды түзүү;  татаал психологиялык, медициналык жана 

билим берүү процессин коштоочу педагогикалык, 

психологиялык жана медициналык таасир этүү каражаттарын 

макулдаштыруу;  

-  кыймыл чөйрөсүн,    жогорку нерв ишмердигин, 

соматикалык ден соолугун нормалдаштыруучу, негизги 

кемчилигин жоюу же азайтууга салым кошуучу медициналык 

кызматтардын комплексин алуу;  

-  кебинин бузулууларын коррекциялоо жана окуучулардын 

баарлашуу көндүмдөрүн оптималдаштыруу зарылдыгын эске 

алуу менен бардык предметтик аймактарда мектептин 

сабактардын мазмунун изилдөөдө негизги билим берүү 

программасын  ылайыкташтыруу мүмкүнчүлүгү;  

-   жеке предметтерди же предметтик аймактарды  

кыскартуу же кенейтүү,  саат саны өзгөртүү  жана тиешелүү 

техникаларды жана технологияларды пайдалануу   аркылуу 

билим алууну  ийкемдүү ар түрдүү уюштуруу;  

КОБ окуучулардын  ар түрдүү категориялары үчүн билим 

берүү мейкиндигинде окутуунун жана ийгиликтин жеке 

темптери;  
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 Билим берүүнүн академиялык компонентинин 

жыйынтыктуулугун жана окуучу лардын жашоо компетенттүүлүк 

даражасын, кеп  процесстеринин өнүгүү динамикасын жана 

денгээлин кеп дефектисинин  механизмине жараша туруктуу 

(кадам)   мониторингин түзүү;  

 оозеки жана жазуу тилин көзөмөлдөөнү күчөтүүчү 

коррекциялык таасир этүүнү  ишке ашыру уну камсыз кылуучу 

атайын ыкмаларды, анын ичинде атайын компьютер 

технологияларын, дидактикалык окуу куралдарын,   көрсөтмө 

куралдарын пайдалануу;  

-  медициналык себептерден улам үйдө окууга 

мүмкүнчүлүк;  

-  билим берүү мейкиндигин максималдуу кеңейтүү,  

коомдук контакттарды  көбөйтүү аркылуу коомдук -маданий 

жана мектепте ылайыкташуунун бузулуусун  алдын алуу;  жана 

тийиштүү байланышты тандоо жана стратегиясы менен 

тактикасын колдонууга үйрөнүү;  

-  Бала менен түзөтүү жана өнүктүрүү ишине жигердүү 

катышуу максатында   үй -бүлө менен психологиялык жана 

педагогикалык колдоо көрсөтүү;  ата -энелер менен 

шериктештигин уюштуруу.  

 

5.3.2 .  Кебинде  оор бузулуулары (КОБ) бар окуучулардын 

жалпы башталгыч билим берүүнүн   болжолдуу 

ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн программасын   

өздөштүрүүсүнүн   күтүлгөн натыйжалары  

Жалпы  билим берүү программасы боюнча башталгыч 

билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу программасы   
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(мындан ары -  БЖБ БЫББП)  5 .2 .  вариантын өздөштүрүүсү  үч 

түрлүү жыйынтыкка жетүүнү камсыз кылат:инс андык, 

предметтик жана предмет аралык .  

 

БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн  коомдук -коммуникативдик 

жыйынтыктарды    

 

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим 

берүү программасын өздөштүрүүнүн  инсандык жыйынтыктары 

чагылдырууга тийиш:  

1) жарандык окшоштук негиздерин, өз Мекени Кыргызстан үчүн 

урмат -сый жана сүйүү  калыптандыруу,  өзүнүн улуттук жана 

этникалык тиешелүүлүгүнө кабардар болуу; ар түрдүүлүктүн 

наркын сезүү;  гуманисттик жана демократиялык баалуулуктарда 

багыт алуу;  

2)  башка адамдардын баалуулу ктары менен өз 

кызыкчылыктарын шайкеш келтирүүгө даярдык  жана ар 

түрдүүлүккө урмат -сый (диний, этникалык, кесиптик, жеке, 

ж.б.)      негизинде,    өз көз карашын коргоо үчүн башка адамдар 

менен маданияттуу жол менен мамиле  кылуу;    

3) диалогдон зарыл маалымат алууга даярдык жана аны  жеке,  

коомдук жана кесиптик маселелерди чечүү үчүн оозеки жана 

жазуу жүзүндө көрсөтө билүү.  

БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн  предмет аралык  

жыйынтыктары  

БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн  предмет аралык  

жыйынтыктары,  окуучулар өздөштүргө н жалпы окуу иш 

аракеттерин   (таанып -билүүчүлүк,  жөнгө салуучу жана 
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коммуникативдик) камтыйт, өзөктүү компетенциялардын 

негизин түзгөн,  окуу  жөндөмдүүлүгүн  жана жашоодогу 

максаттары жана келечектеги   негизги билим берүү боюнча 

БЖБ БЫББП өздөштүрүүсүнүн   даярдыгын  камсыз кылат.    

Предмет аралык жыйынтыктар   чагылдырат:  

17)  окуу жана жашоо  маселелерин чечүү жөндөмдүүлүгүн 

жана  негизги жалпы  билим алууга    даярдыгын;  

18)  окуу маселелерин   ишке ашыруу үчүн каражат табуу 

үчүн,  иш -максаттарын эстеп   жана аны кармап туруу 

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү;  

19)  окуу жана практикалык милдеттерди чечүү;   

20)  кептик каражаттарды жана маалыматтык 

технологияларды  баарлашуу жана таанып -билүү  

маселелерин чечүү үчүн пайдалануу;  

21)  баштапкы логикалык иштер, салыштыруу, анализ, 

синтез,  жалпылоо,  өзгөчөлүктөрү боюнча  түшүнүктөрдү  

классификациялоо,  сөз далилдерди куруу,  

аналогияларды жана себеп -натыйжа байланыштарын 

өздөштүрүү;  

22)  маектешинин угуу үчүн даярдыгы жана жаш курагы 

боюнча диалог жүргүзүү;  

23)  биргелешкен ишмердүүлүк боюнча милдеттерин жана 

ролун бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү 

ыктарын;  

24)  өз  жүрүм -турумун жана башка адамдардын жүрүм -

турумун  шайкеш баа   берүү көндүмдөрдү 

калыптандыруу;  
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25)  өзүнүн  иш-аракеттеринин жыйынтыктары үчүн 

жоопкерчиликти алып, билим берүү жана коомдук 

маселелерди чечүү үчүн окутуучу жана курдаштары 

менен кызматташууга билүүнү үйрөнүшөт.  

26)   ар түрдүү издөө ыкмаларын (Интернет булактардын 

жана сырткы окуу маалымат мейкиндигин) колдонуп  

маалыматтарды чогултуу,  иштетүү,  талдоо,  уюштуруп, 

өткөрүп берүү жана ылайык маалыматты чечмелөө 

байланыш жана таанып -билүү жана милдеттерди эске 

алуу технологияларын колдонуу;  маалымат тандоо,  этика 

жана этикеттин эрежелерин сактоого;  

27)   коюлган максаттарга жана милдеттерге ылайык ар 

түрдүү стилдеги жана жанрлар боюнча тексттерди 

мазмундук окуунун ыгын өздөштүрүү; пландуу 

байланыш максатына ылайык, сөз айкашы куруп,  оозеки 

жана жазуу түрүндө тексттерди даярдоо;  

28)   логикалык салыштыруу иштерин өздөштүрүү, анализ, 

синтез,  синтез,  жалпы өзгөчөлүктөрү системага, 

белгилүү түшүнүктөргө таяну у менен жүйөлөрдү куруу 

аналогияларды жана себеп -натыйжа байланыштарын 

түзүү;  

29)   маектешинин угуу үчүн жана диалог жүргүзүүгө даяр; 

даяр көз карашы боюнча ар кандай көз караштагы бар 

экенине жана ага ээ  болуу ар бир адамдын укугун 

мүмкүнчүлүгүн кабыл алууга;  өз ойлорун билдирип,  көз 

карашы жана иш -чараларды баалоо;  
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30)   тараптардын даяр жана кызматташууга 

кызыкчылыктарын эске алуу менен чыр -чатактарды 

жөнгө салуу,  иштиктүү диалог жүргүзүү;  

31)  ар бир окуу предметинин мазмунуна ылайык 

объектилер,  жараяндар жана кубулу штар  жөнүндөгү 

чындык (табигый, коомдук,  маданий, техникалык жана 

башка) тууралуу алгачкы маалыматтарды билүү;  

32)  конкреттүү окуу предметинин мазмунуна ылайык 

башталгыч билим берүү   материалдык жана 

маалыматтык чөйрөдө иштей билүү (окутуу моделдерин 

кошо алганда).  

5.3.3 .   БЖБ БЫББПтын    өздөштүрүүсүнүн    предметтик 

натыйжалары   

  Билим  берүү программасынын ар бир чөйрөсүнө белгилүү 

бир билим, көндүмдөрдү калыптандырууну камтыган,  ар бир 

предметке тиешелүү КОБ окуучулардын  БЖБ БЫББПтын   

өздөштүрүүсүнүн    предметтик натыйжалары окуу 

предметтеринин жумушчу программаларында көрсөтүлгөн .  

 Филология  

Кыргыз /  орус тили  

10.  негизги сүйлөө түрлөрүн жана аларды пайдалануу 

эрежелерин билүү;  

11.   оозеки сөз байланышты колдонуу аркылуу максатка 

жетүү каражаты катары, күндөлүк милдеттерди чечүү 

жөндөмү;  

12.   тийиштүү   байланыш каражаттарды тандоо жөндөмү;  
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13.   Кептин негизги мыйзамдарын, сөз пайда кылуучу  

моделдерин,  билүү    (окуучулардын  кептик   өзгөч өлүктөрүн   

эске алуу менен);  

14.  Сүйлөм  куруу көндүмдөрүн калыптандыруу, ага 

кирген  уюштуруучу сөз түрлөрүнүн маанилерин түшүндүрүү  

менен бирге;  

15.   жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшүн  өздөштүрүү жана  эң 

көп колдонулган аныктооч,  мейкиндик, себеп, максатты, 

убактылуу жана семантикалык карым -каршылыктарды 

билдирген татаал сүйлөмдүн түрлөрүн өздөштүрүүгө;   

16.   орфографиялык билимдерин жана көндүмдөрүн, 

каллиграфиялык  көндүмдөрүн өздөштүрүү.  

Адабий окуу:  

7)  Адабиятты  Улуттук жана дүйнөлүк маданияттын, адеп -

ахлак, каада -салттарды сактап жана өткөрүү каражаты 

катары түшүнүү ;  

8)  жеке өнүктүрүү үчүн окуу маанилүүлүгүн түшүнүү; дүйнө 

жөнүндө ой пайда болушу, Кыргызстандын  тарыхы менен 

маданияты, оригиналдуу этикалык идеялары, жакшылык 

менен жамандык жөнүндө  түшүнүктөр,  адеп -ахлак;  бардык 

сабактар боюнча ийгиликтүү жетиш үү  үчүн  окуунун 

мааниси;    системалуу окуу муктаждыгын калыптандыруу;  

9)  туура,  оозеки көркөм сөз каражаттарын пайдалануу менен 

бүт сөздөрдү үн чыгара жылмакай окуу;  

10)  окуунун (тааныштыруучу, изилдөө,  тандоо,  издөө) ар 

кандай түрлөрү   колдонуу,  маанисин  түшүнүү;  

11)  түрдүү тексттердин мазмуну жана өзгөчөлүктөрүн 

сезип кабыл алуу каармандардын жоруктарына  баа берүү 
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жана талкуулоого катышуу (үн чыгарып жана ичинен  окуу,  

чечмелөөнүн баштапкы ыкмаларын билүү,  көркөм адабий, 

илимий популярдуу жана билим берүү тексттерди талдоо 

жана  негизги адабий түшүнүктөрдү колдонуу;  

12)  Окулган сөздөрдүн, сүйлөмдөрдүн,  тексттердин 

маанисин туура түшүнүү;  өз  алдынча окууга,     китептерге 

кызыгуу көрсөтүү ;  

Математика жана информатика  

5)    Баштапкы математикалык билимдерди пайдалануу иш 

жүзүндө жаш курагы боюнча таламдарын даражасына 

тиешелүү милдеттерди (күндөлүк) чечүүн ү  өнүктүрүү;  

6)  оозеки жана логикалык ой -жүгүртүү,  математикалык сөз 

негиздерин билүү;  

7)  окуу -маалыматтык,  окуу -  практикалык милдеттерди чечүү 

үчүн математикалык билимди колдонуу боюнча баштапкы 

тажрыйбага ээ  болуу;  

8)   сандар жана сандык туюнтмалар менен оозеки жана жазуу 

жүзүндө аврифметикалык амалдарды   так аткаруу,  

тексттик маселелерди чечүү жөндөмү, алгоритмге ылайык 

иш-аракет кылып, жөнөкөй алгоритмин куруу жөндөмү,   

геометриялык фигураларды таануу жана к өрсөтүү ,  таблица ,  

схема,  диаграммалар,  чынжырчалар менен ишт өө ,  

жыйындыларды  анализдөө жана чечмелөө;  

5) компьютердик сабаттуулук жөнүндө  алгачкы түшүнүктөргө 

ээ болуу;  

 

Сөз  өстүрүү:  
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1.  максатка жетүү каражаты катары, жаш курагына тиешелүү 

күнүмдүк маселелерди чечүүдө оозеки сөз баарлашууну 

колдонуу,   анын ичинде Интернет байланыш,  оозеки жана 

жазуу тилин колдонуу мүмкүнчүлүгүн билүү  (угуусу бузулган 

окуучулардын  сүйлөө      өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);  

2.  маек баштаганды жана сактоону,  өз  ниетин сезимин 

билдирүү,  суроо -талап,  каалоо,  коркуу,  суроо бер үү ,  маекти 

токтотуу   жөндөмдүүлүгү;  

3 .  Өз   сезимдерин билдирүүн үн  маданий түрлөрүн иштеп чыгуу; 

чоңдорго жана курдаштары менен байланыш учурунда 

түшүнбөй калган суроолорун тактоо,  тааныш жана тааныш эмес 

сөз айкаштарынын  баарлашуунун  жаңы шарттарында 

түзүлүшүн билдирүү;  маектешине жараша байланыштын 

тийиштүү каражаттарын тандоо (уккан,  начар  уккан,   дүлөй);  

4.  дактилологияны көмөкчү  каражаты катары колдонуу  

жөндөмүн өздөштүрүү;  

5.    маектешинен маалымат алуу  жана тактоо мүмкүнчүлүгү. 

анын ой -ниети жана натыйжасын (угуусу бузулган 

окуучулардын  сүйлөө     өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен) 

байланыштыруу,  маектеши  мене н  баарлашуунун негизинде 

маанилүү бир маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү.  

«Искусство» Көркөм  сүрөт  искусствосу:   

1) адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүүсүндө көркөм  сүрөттүн  ролу тууралуу   баштапкы 

элестөөлөрдүн калыптануусу;  

2) эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү,  сулуу көрүү жана 

түшүнүү,  «сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо,  көркөм өнөр 
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чыгармаларын баалоо жөндөмүн өнүктүрүү,  көркөм искусство 

чыгармаларына активдүү сезимдик -эстетикалык мамилесин 

тарбиялоо;  

3) көркөм  чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай 

түрлөрүндө  (көркөм өнөр,  көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик 

көркөм өнөр, айкел,  долбоорлоо,  ж.б.)  практикалык 

билгичтиктерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү;  

4) курчап турган дүйнөнү кабылдап,  жана андан эстетикалык 

сулуу объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, 

аларга өз сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү 

жөндөмдүүлүгү;  

5) көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикалык 

көндүмдөрдү өздөштүрүү.  

Музыка :   

1) адамдын өмүрүндө музыканын ролу,  адамдын рух аний жана 

адеп -ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу  баштапкы 

элестөөлөрдү  калыптандыруу;  

 2) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана 

музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу,  башталгыч 

эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;  

3) активдүү  музыкалык иш -аракеттин жүрүшүндө, музыкалык 

чыгармаларды угууда эмоционалдык аң -сезимдик кабыл алууну 

өнүктүрүү;  

4) ар түрдүү жанрдагы музыкалык чыгармаларды угуу учурунда 

эстетикалык сезимдерин калыптандыруу;  
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5)   импровизацияда,  үн -хордук чыгармаларды аткарууда,   

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды 

түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.  

Ден соолук маданияты      

Дене тарбия  

1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн,  физикалык өнүгүүсү,  иш 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын 

маанилүүлүгү жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн 

калыптандыруу.  

2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, 

эртең мененки машыгуу,  эс алуу иш -аракеттери,  сырткы 

оюндар,  ж.б.)   уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;  

3) өзүнүн физикалык абалын, физикалык жүкт өрдүн  көлөмүн 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

4) өзүнүн жеке жөндөмдүүлүктөрү  жана чектөөлөрү тууралуу 

элестөөлөр;  

5) бир жеткиликтүү спорттук -дене тарбия   иштерине кызыгуу: 

сууда сүзүү,  лыжа тебүү,  спорт,  туризм жана башкалар;  ден 

соолугунун абалына  жеткиликтүү билүү спорт көндүмдөрүн 

өздөштүрүү ,  (сууда сүзүү, лыжа ж.б.у .с .) ,  Жетишилген 

натыйжаларга сүйүнүү,  дене тарбиясы менен алектенүүдөн 

ырахат алуу.  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын программасын 

өздөштүрүүсүнүн   натыйжалары  
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Түзөтүүчү курс "Логопедия"  (жеке   жана чакан топтук 

сабактар )  

Түзөтүүчү курстун мазмунун өздөштүрүүнүн предметтик 

жыйынтыктары   кептик  өнүгүүнүн деңгээли,  көрсөтүлүш 

даражасы, кептик коммуникативдик жетишсиздигинин 

механизми, кеп дефектисинин түзүмү менен аныкталат.     

Түзөтүүчү -курс  "Логопедиялык  ритмика" (жалпы сабактар) :  

  "Логопедиялык  ритмика " түзөтүүчү курсунун мазмуну  

өздөштүрүүнүн предметтик жыйынтыктары   кептик  өнүгүүнүн 

деңгээли,  көрсөтүлүш даражасы, кептик коммуникативдик 

жетишсиздигинин механизми, кеп дефектисинин түзүмү менен 

аныкталат.    

Түзөтүүчү -курс  "Сөз өстүрүү" (чакан топтук сабактар) :  

5.3.4 .  КОБ окуучулардын  башталгыч билим берүү  боюнча 

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасын өздөштүрүүнүн   белгиленген 

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы   

Кеби оор бузулган  окуучулардын БББ  ЖББЫБПты  

өздөштүрүүсүнүн пландаштырылган  жыйынтыктарына 

жетишкендиктерин баалоо системасы   төмөнкү максаттарга 

жетүү үчүн багытталган:   

  окуучулардын жеке жетишкендиктеринин динамикасы 

артыкчылыктуу баа менен камсыз кылуучу баалоо иш -

натыйжалары, шарттары жана  баалоо системасынын чеги, 

баалоо критерийлери,  баалоо куралдары, жол -жоболору  
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жана курамы,   негизги багыттарын жана максаттарын 

чечүүгө;  

  билим берүү жараянын окуучулардын руханий жана адеп -

ахлактык өнүгүшүнө,  тарбиялануусуна  багыттоо, мектеп 

сабактардын мазмунун өздөштүрүүгө күтүлүүчү 

жыйынтыктарына жетишүү   жана жалпы  универсалдуу 

окуу кыймылдарын калыптандыруу;  

  БББ  ЖББЫБПтын өздөштүрүү  жыйынтыктарына баалоого 

бирдиктүү комплекстүү мамилени камсыз кылуу,  

предметтик жана предметтер аралык, инсандык 

жыйынтыктарды баалоого мүмкүндүк берет;  

  окуучулардын жетишкендиктерине баалоону жана билим 

берүүчү уюмдун ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна баа 

берүүнү камтыйт;  

  окуучулардын  коомдук (жашоо) компетенияларынын 

өнүгүүсүн  жана окуу   жетишкендиктеринин динамикасын 

баалоого мүмкүндүк берет;  

Окуу жетишкендиктеринин динамикасынын көрсөткүчү -  

окуучулардын   окуу   жетишке ндиктеринин  баалоодогу 

негизги көрсөткүч болуп саналат.     Окуучуларынын билим алуу 

жетишкендиктерине динамикасынын мүнөзүн аныктоонун 

негизинде, билим берүү иштеринин, мугалимдин ишин же 

билим берүү уюмун, жалпы эле билим берүү системасынын 

натыйжалуулугуна баа берилет.   

КОБ окуучулардын   жалпы билим берүү программасы 

боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  
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болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн    жыйынтыктарына 

жетүүсү   билим берүүнү  баалоодо  маанилүү болуп эсептелет.   

КОБ окуучулардын  жалпы билим берүүнүн 

ылайыкташылган  болжолдуу программасынын мазмунун 

өздөштүрүүнүн   белгиленген жыйынтыктарын баалоо 

системасын иштеп чыгууда, башталгыч билим берүүнүн 

Мамлекеттик   билим берүү стандартында көрсөтүлгөн  

пландаштырылган  натыйжалардын тизмесине   багыт алуу 

керек.     

 Баалоонун жыйынтыктарын объектиси Кыргыз 

Республикасынын орто билим берүүнүн мамлекеттик 

стандартынын талаптарына толук ылайык болуп,  окуучулардын 

окуу -маалыматтык,  окуу -практикалык милдеттерди чечүү 

жөндөмдүүлүгү, предмет аралык иш -аракеттердин негизинде,  

анын ичинде,   ар бир сабактын мазмунуна тиешелүү куралдарды 

колдонууну болжолдойт.  

Билим  берүү жетишкендиктин динамикасына баа берүү 

үчүн  тиешелүү куралдардын бири  окуучунун жетишүү 

портфели    негизги бо луп саналат.  

Бүтүрүүчүнүн  баа таржымалы, бери дегенде,  үч (төрт) 

акыркы иштеген (аралык негизде орус/кыргыз тили,  математика 

жана комплекстүү иш) үчүн бардык сабактар жана класстарда 

жетишкендиктери жазылган портфелдеги топтомдорго ылайык  

баа негизделет.  

Инсандык жеке натыйжаларды баалоо  
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Инсандык жеке натыйжаларды баалоонун объектиси 

болуп төмөнкүлөр  эсептелет:  

-  билим берүү  уюмуна эмоционалдык -оң мамилеси 

чагылдырылган,окуучунун ички позициясынын калыптанышы;  

-  жаңы билимдерди сабактарында окутуунун ж аңы 

ыкмаларын жана жөндөмдүүлүктөрүн,  мугалимдери жана 

классташтары менен билим берүү тармагындагы кызматташтык 

мүнөзүн -  -  билим берүү жараянынын негизги аспектилери 

боюнча басым ылайык мисал катары "жакшы окуучу" жана 

жүрүм -турум үлгүсү боюнча багыт алуу ;  

-жалпы жарандык бирдейликти негиздерин калыптандыруу -  

өлкө үчүн сыймыктануу сезимин, Ата Мекен үчүн маанилүү 

тарыхый окуяларды, билими, алардын жерине, улутун сезүүсү, 

Кыргызстан элинин маданияты жана каада -салттарына 

урматтоо,  ишеним иштеп чыгуу жана ба шкалардын ой -

сезимдерин түшүнүү жана боорукерликти калыптандыруу;  

-  тийиштүү түрдө окутуу, алардын ийгилик /  

ийгиликсиздик себептерин туура кабыл алуу  жөндөмү, үйрөнүү 

үчүн мүмкүнчүлүктөрдү,  алардын күчтүү жана алсыз жактарын 

көрүп,  өздөрүн сыйлоого жана ийгиликке багыт алуу 

жөндөмдүүлүгү;  

-  натыйжаларга жетишүү үчүн жаңы билимдерин жана 

көндүмдөрүн,  дем алуу, окуу -коомдук,  окуу -таанып -билүү жана 

тышкы түрткү, кызыгуу жана жаңы мазмун жана маселелерди 

чечүү ыкмалары боюнча кызыгууларды калыптандыруу, 

билимдерин жакшыртууга умтулуу;  
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-баланын өнүгүү жашоо -колдоо үчүн өз мүмкүнчүлүктөрүн 

жана чектөөлөрү жөнүндө     шайкеш элестөөлөрдү  

калыптандыруу, мектепте болуу үчүн атайын шарттарды түзүү, 

окутууну уюштуруу,  алардын муктаждыктары жана укуктары 

жөнүндө улуу  муун жана курдаштары  менен баарлашуу түзүүгө 

жөндөмдүүлүк;  

-  күнүмдүк турмушта колдонулган коомдук жана турмуш 

ыгын өздөштүрүү;  

-  байланыш көндүмдөрүн өздөштүрүүгө;  

-  дүйнө сүрөтү жана анын убактылуу -мейкиндик уюмунун 

түшүнүү;  

-  коомдук чөйрөнүн баланын жаш курагына ылайык 

баалуулуктары жана коомдук ролун   түшүнүү;  

-  көз карандысыздык, активдүүлүк жана кыймылдуулукка   

ички мамиле түзүү.  

Инсандык жеке натыйжалары  окуучулардын ар түрдүү 

чөйрөдө социалдык мамилелердин калыптанышын жана 

өнүгүүсүн камсыз кылуучу жана практика багытталган 

маселелерди чечүү үчүн зарыл болгон коомдук (жашоо) 

компетенттүүлүктөрүн   камтыйт.  

   Инсандык жеке натыйжаларды баалоо биринчи кезекте 

окуучунун коомдук (жашоо) компетенттүүлүгүн өздөштүрүүсүн 

баалоону болжолдойт.     

Инсандык жеке натыйжаларды  баалоо окуучулардын 

типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүнө,  алардын жекече 
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атайын билим берүү муктаждыктарына негизделген мониторинг 

тартиби,  анын мазмунун билим берүү уюму иштеп чыгып,   

жүзөгө ашырышы мүмкүн.  

  

Meтапредметтик натыйжа ларды баалоо  

  Meтапредметтик натыйжалар   окуучулар өздөштүргөн 

универсалдуу окуу кыймылдарын (таанып -билүүчүлүк,  жөнгө 

салуучулук жана коммуникативдик) камтыйт,  алар өзөктүү 

компетенцияларды (окуунун негизин түзгөн көндүмдөр) жана 

предмет аралык билимдерд и өздөштүрүүнү камсыз кылат, 

ошондой эле окуу жана жашоо маселелерин    чечүү жөндөмү,  

андан ары  БББ ЖББЫБПты  өздөштүрүү даярдыгын баалоону 

болжолдойт.   

  Метапредметтик жыйынтыктарды баалоо окуучулардын   

жөнгө салуу,    таанып -билүү, коммуникативдүү универсалдуу 

окуу кыймылдарын өздөштүрүүсүнүн жылышын баалоону,  б.а .  

алардын таанып -билүү иш -аракеттерин көзөмөлдөөгө 

багытталган  акыл иш -чараларды баалоону камтыйт.  

Жалпы  башталгыч билим берүү баскычында метапредметтик 

натыйжаларды баалоонун  негизги ма змуну  үйрөнүү жөндөмү 

айланасында курулган,  башкача айтканда өз  алдынча окуу үчүн, 

жаңы  билимдердин жана көндүмдөрдү өздөштүрүүгө  

багытталган иш -аракет ыкмалардын жыйындысы, анын ичинде  

булпроцессти уюштурууну  камсыз кылат.   
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Метапредметтик натыйжалард ын мазмунун жана баалоо 

объектисин түзгөн,  универсалдуу  окуу кыймылдарын 

калыптануу деңгээлин  сапаттуу бааланышы жана ченелиши  

төмөнкүдөй негизги формаларда   болот:  

-  универсалдуу окуу кыймылдарынын конкреттүү бир 

түрүнүн деңгээлин баалоого багытталган ,  атайын 

диагностикалык милдеттерди  аткаруу жыйынтыктарына 

жетишүү метапредметтик   натыйжа  катары чыга алышат;  

-  метапредметтик натыйжаларга жетүү  себепчи негиз 

катары көрүүгө болот (же чечүү жолу катары), окуу 

милдеттерин   жүзөгө ашыруу ийгилиги  үчү н шарт катары;  

-метапредметтик натыйжаларга жетүү  предметтер аралык 

негизде комплекстүү милдеттерди ийгиликтүү аткарууда 

көрсөтүлсө болот.  

Предметтик   натыйжаларды баалоо  

 Предметтик   натыйжалар   окуучулардын  ар бир предметтик 

аймактын мазумунун өздөштүрүүсү   менен байланыштуу жана 

билимдерди жана көндүмдөрдү  өздөштүрүүдө 

жетишкендиктерин мүнөздөп,  иш жүзүндө колдонуу 

жөндөмдүүлүктөрүн   сүрөттөйт.  

Бул топтун жыйынтыгын  баалоону 2 -класстан баштоо 

максатка ылайыктуу, б.а .  бул убакта буга чейин бир нече  

баштапкы окуу, жазуу жана эсептөө көндүмдөрдү түзүлөт деп 

саналат.  
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   Мындан тышкары, окутуу ишмердүүлүгү окуучулар үчүн 

көнүмүш   болот,  алар мугалимдин жетекчилиги астында аны 

уюштура алышат.  

  Окуучулардын предметтик жыйынтыктарынын 

жетишкендиктерин баалоо   жалпы  айырмалап баалоо,  жекече 

баалоо жана ар түрдүү ыкмалардын негизинде болушу керек.   

Окуучунун  өлчөмү боюнча аз  жана мазмуну боюнча 

элементардык  билим жана көндүмдөр дагы, коррекциялык -  

өнүктүрүүчү милдетин аткаруу   керек,  себеби окуучунун 

инсандык   өнүгүшүнө,  коомдук тажрыйбаны өздөштүрүүгө чоң 

мааниси бар.  

Окуучулардын предметтик  натыйжаларга жетишүүсүн 

баалоо учурлук жана аралык,  ошондой эле  акыркы 

текшерүүнүн жүрүшүндө дагы өткөрүлүшү мүмкүн.  

Окуучулардын предметтик  натыйжаларга жети шүүсүн 

баалоо учурлук жана аралык,  ошондой эле  акыркы 

текшерүүнүн жүрүшүндө дагы өткөрүлүшү мүмкүн.  

Пландаштырылган инсандык, предметтик жана 

предметтер аралык  натыйжаларга  жетишүүнү баалоо   өз ара 

бири бирин толуктаган усулдары менен түрлөрүн ар кандай  

пайдаланылышы зарыл (стандартташтырылган жазуу жүзүндөгү 

жана оозеки иштер,    практикалык иштер,  чыгармачылык иштер, 

өз  алдынча ой жүгүртүү жана өзүн -өзү баалоо, байкоо,  ж.б.) .  

  5.3.5 .  Мазмундуу бөлүк  
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  Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу   оку у 

кыймылдарын калыптандыруу программасы  

Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик   билим берүү 

стандартынын жалпы билим берүү программасы боюнча 

башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган  болжолдуу 

программасынын      инсандык, метапредметтик натыйжаларын  

өздөштүрүү жыйынтыктарына талаптарын конкреттештирет 

окуу предметтеринин, курстарынын  программасын түзүүгө 

негиз болот.    

  КОБ окуучуларга  башталгыч билим берүүнүн  баалуулук 

багыттары  БББ ЖББЫБПтын өздөштүрүү   жыйынтыктарынын 

талаптарында көрсөтүлүп, бил им берүү системасындагы  

инсандык, социалдык жана мамлекеттик заказды 

конкреттештирет,жана Башталгыч билим берүүнүн төмөнкү 

максаттык орнотууларын чагылдырат:  

  •  инсандын жарандык окшоштугунун негиздерин 

калыптандыруу  төмөнкү таянычтарга негизделет :   

-  Ата Мекенибизди сүйүүнү, Кыргызстандын маданий жана 

табигый байлыктарына,  улуттук каада -салттарына   урмат -сый 

менен мамиле кылууну калыптандыруу;  

-   Кыргызстан жараны катары өзүн сезүүнү,  өз  өлкөсү,  кыргыз 

эли жана Кыргызстандын тарыхы үчүн сыймыктануу сез имин, 

өзүнүн улуттук жана этникалык таандыктыгы жөнүндө  

маалымдоого;  
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-  Маданияттар, улуттар,  диндердин ар түрдүүлүгү менен дүйнө 

бирдиктүүлүгүн жана ырааттуулугунун   кабыл алынышы;  

-  Башка пикир,  башка элдердин тарыхын жана маданиятын 

урматтоо;  

•  диалог жана кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн 

психологиялык шарттарды түзүүнүн негизинде :   

-  адамдарга  ишеним, боорукерлик  жана көңүл буруу;  

-  ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊдор жана курдаштары 

менен кызматташтык көндүмдөрү;  

-  башкаларга урмат –сый -  өнөктөшүн угуу жана  уга билүү 

жөндөмдүүлүгү;  

•  инсандын баалуулук -маанилик чөйрөсүн жалпы 

адамдык адеп принциптеринин негизинде өнүктүрүү :  

-  социалдык чөйрөнү жана андагы өз ордун түшүнүү жөндөмү, 

жаш -курагына ылайыктуу баалуулуктары жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

-  өзүнүн  жана башка адамдардын иш -аракетиндеги адеп -

ахлактык мазмунунда багыт алуу,   жакшы ниет жана жан -адеп -

ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн,  этикалык сезимин өнүктүрүү,  

башкалардын сезимдерин  түшүнүү жана боорукердик менен 

мамиле кылуу;   

-   Эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

•   Окуу ыктарын өнүктүрүү ,  атап айтканда:   
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-  окуучунун социалдык ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, 

окуу ишмердигинин социалдык маанилүү жүйөлөрүн түзүү жана 

өнүктүрүү;   

-  өзүнүн иш -аракетин уюштуруу (пландаштыруу,  көзөмөлдөө, 

баалоо) жөндөмдүүлүгүн  жана окуу ыктарын калыптандыруу;   

-  өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү  жөнүндө  туура элестөөлөрдү 

калыптандыруу.  

Универсалдуу   окуу кыймылдарын калыптандыруу   

программасы окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын 

бүтүндөй процессинде ишке  ашырылат.   

Жалпы билим берүү процессинде универсалдуу окуу 

кыймылдарын калыптандыруу  баардык сабактарды жана  

коррекциялык -өнүктүрүүчү курстарды өздөштүрүү процессинде,   

жүзөгө ашырылат.  

Башталгыч билим берүүнүн баскычында  ок уучуларда  

универсалдуу окуу кыймылдарынын калыптанышы башталгыч 

мектепте окутуунун аяктоосуна аныкталышы керек.        

  Инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк жана 

коммуникативдик Универсалдуу   окуу иш-аракеттеринин 

мүнөздөмөсү .    

Инсандык  жалпы окуу    иш-аракеттерине  төмөнкүлөр кирет:  

  мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички 

абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт 

алуу жана "Жакшы окуучу"  үлгүсүн кабыл алуу;  
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  коомдук,  окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди 

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;  

  билим берүү материалдарына окуу -таанып билүү 

кызыкчылыктары;  

  мугалимдердин, балдардын, ата -энелердин баалоосун   

түшүнүү боюнча,  окутуу ишмердүүлүгүндөгү  ийгиликтин 

/  ийгиликсиздиктин   себептерин түшүнүүгө багыт алуу;  

  өзүнүн  окуу ишин баалоо жөндөмү;  

  коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз  ордун,  жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун 

кабыл алуу;  

  негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке 

ашырууга багыт алуу;  

  сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсү з анализаторлор 

коргоо:  калган көрүү,  угуу,  теринин сезгичтигин, ж.б.) 

орнотуу,  аны  реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда 

ишке ашыруу;  

  кыймылдуу  активдүүлүктүн   зарылдыгы, мобилдүүлүк;  

  өз  алдынчалуулук,  активдүүлүк,  коомдук -  турмуштук көз 

карандысыздыкка багыт алуу;  

  экологиялык маданияттын негиздери:  табигый дүйнөнүн 

баалуулуктарын кабыл алуу,  өз  ишмердүүлүгүндө  

экологиялык, сарамжалдуу,  саламаттык -жүрүм -турумдун 

нормалары ээрчүү  даярдыгы;  

  дүйнө жана улуттук көркөм маданият менен таанышуу 

негизинде сулуулук жана эстетикалык   сезимин 

өнүктүрүү;  

  жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.  
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Жөнгө  салуучу жалпы окуу иш -аракеттери  төмөнкү 

көндүмдөр  менен көрсөтүлгөн:  

  окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;  

  мугалим тандаган багыттарды эске алуу -  менен биргеликте 

жаңы окуу материалында   иш -аракет кылуу;  

  коюлган тапшырмалар    боюнча,  ишке ашыруу шарттарына 

ылайык    иш -аракеттерин пландоо;  

  натыйжасы боюнча кадамдарын текшерүү  жана акыркы 

текшерүү жүргүзүүнү;  

  милдеттерди жыйынтык талаптарына ылайык тиешелү ү  

деӊгээлинде баа  берүү,  иш -аракеттерди  жүзөгө  

ашыруунун тууралыгын баалоо;    

  мугалимдин, шериктердин,  ата -энелердин жана 

башкалардын сунуштарын  жана   баа берүүсүн тийиштүү 

кабыл алуу;  

  иш-аракет   аяктагандан кийин жасалган каталардын 

мүнөзүнө,  аларга  баа берүү жана эсепке алуунун негизинде 

зарыл өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн 

натыйжалары жөнүндө жазууну пайдаланууга;  

   зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу 

жана кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;  

     Компенсациянын  негизи катары алгоритмдик иш -

аракеттерди кылуу.  

 

Таанып  билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар 

менен көрсөтүлгөн :   
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  окуу максаттарын  ишке ашырууга зарыл маалыматты 

издөө үчүн окуу китептерин,  энциклопедияларды, 

маалымдама китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, 

анын ичинде контролдонуучу Интернет мейкиндигинде   

окуу (анын ичинде электрондук,  санариптик);  

  дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты таануу  

үчүн  жазуу,окуу,  анын ичинде МКТ инструменттерин 

колдонуу;  

   маселелерди  чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды, 

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды 

пайдаланууну;  

   жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

   маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда  багыт алуу;  

   көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин 

билип,  билдирүүлөрдүн ар кандай түрлөрүн тийиштүү 

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;  

    аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, 

салыштыруу жана классификация сыяктуу логикалык 

операцияларды критерийлерди жана  негиздерин тандап 

жүзөгө ашырууну;   

  айлананын кубулуштарын   изилдөө алкагында   себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;  

   объектилерди таануу боюнча түшүнүктөрдүн,  алардын 

синтездөө  аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;  

   аналогияларды түзүү;  

   маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ы кмаларына  

ээ  болуу;  
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     билимдерин жана көндүмдөрүн  вербализмин алдын алуу; 

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;  

   ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.  

 

Коммуникативдик жалпы окуу  иш -аракеттер  төмөнкү 

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн:  

  Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл 

болгон каражаттарды  туура колдонуу,   монологдук айтып 

берүүнү колдоонуу  менен ишке ашыруу,  ИКТ 

каражаттарын жана аралыктан баарлашуу каражаттарын  

колдонуу аркылуу баарлашуунун диалог формасын 

өздөштүрүү;  

  ар түрдүү  ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн 

кызматташуу позициясына умтулуу;  

  жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;  

  маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым 

жасоо;  

   монологдук айтып берүүнү куруу    баарлашуу 

каражаттарын   туура колдонуу,    баарлашуунун диалог 

формасын өздөштүрүү;   

   ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн 

толуктоочу ыкмаларды,  калган көрүүнү  кантип 

колдонууну билүү;  

   шериги  менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес 

каражаттарды колдонуу.  

   жалпы окуу  иш -аракеттерин калыптандыруу, 

окуучулардын жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, 

таанып билүүсүнүн өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз 



2275 
 

кылуучу,  сабактан тышкаркы иш -чараларда  жана 

сабактарда ,   коррекциялык -  өнүктүрүүчүү  аймактын   

курстарында   ишке ашырылат.  

Окуу  иш -аракеттердин жалпы мүнөзү,  алардын  предметтик, 

предмет аралык  мүнөзү экенинде көрсөтүлөт; жалпы маданий, 

жеке жана акыл өсүүсүнө жана өзүн -өзү өнүктүрүү бүтүндүгүн 

камсыз кылуу;  билим берүү бардык баскычтарында 

үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу;    

5.3.6 .  Окуу сабактарынын жана  коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын программасы.  

 Окуу  сабактарынын,    коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын  программалары БББ  ЖББЫБПты 

өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, 

предметтик,  предметтер аралык) жана Универсалдуу   окуу 

кыймылдарын калыптандыруу   программасынын талаптарынын 

негизинде иштелип чыгат.    

Окуу  сабактарынын,    коррекциялык -өнүктүрүүчү 

аймактын курстарынын  программалары  КОБ окуучулардын 

БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  күтүлүүчү жыйынтыктарга 

(инсандык, предметтик,  предметтер аралык) жетишүүнү камсыз 

кылышы керек.  

Окуу  сабактарынын негизги мазмуну  

«Филология»  

  Кыргыз  /  орус  тили  

  Кыргыз/орус тилин окутуу  КОБ окуучуларга билим берүүнүн 

жалпы системасына өтө маанилүү орунду ээлейт.  Бул бир 
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жагынан КОБ балдардын сүйлөө  кемчиликтердин мүнөзүнө 

жана структурасына байланыштуу,   экинчи жагынан баланын 

психикалык өнүгүүсүндөгү кептин өзгөчө ролу менен 

шартталган.  Мындан тышкары, башка бардык сабактар боюнча 

окуучулардын жетишүүсү  эне тилин  ийгиликтүү 

өздөштүрүүсүнөн  көз каранды.  

КОБ балдардын импрессивдүү,  экспрессивдүү дагы, о .э .  

оозеки жана жазуу тилинде дагы  бузулуулар  белгиленет.    

Программанын ар бир бөлүгү айрым логикалык 

ырааттуулукта жайгашкан темалардын тизмесин камтышы 

керек,  негизги грамматикалык түшүнүктөрү,  көндүмдөрдү, 

грамматикалык жана тыныш эрежелердин жана көндүм  

спектрин камтыйт.  Материалды берүү системасы тил  

мыйзамдарын жана тил сис темасын түзүүдө түшүнүү шарттарын 

камсыз кылууга тийиш.  

Эне тил  сабактарында   билим берүү,  өнүктүрүү жана 

түзөтүүчү милдеттер ишке ашырылат .  

 

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  сабатты өздөштүрүү  процессинде   окуу жана жазуунун  

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  мазмундуу окуу жана жазуу,  оозеки жана жазуу жүзүндө 

баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;  

  кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө 

жана куруу    көндүмдөрүн өнүктүрүү.  баарлашуунун 

максаттарына ылайык кептик айтууну ку руу;  
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  коомдук -турмуштук,  жалпы жана атайын билим алуу 

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан 

маселелерди чечүү үчүн жазуу жана оозеки тилин 

пайдалануу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү  ;  

  көркөм чыгарманын мазмунун түшүнүү көндүмдөрүн 

калыптандыруу, текст менен ишт өө ;  

  окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу  ;  

  баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө 

тиешелүү денгээлде оозеки билдирүү үчүн дараметин 

өнүктүрүү;  

  көрүп -угуу жана   угуу   аркылуу оозеки кепти кабыл алуу, 

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү,  оозеки  к оммуникация 

процессинде  пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;  

  окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу, 

алардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө,  предметтик –  

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу 

кебин өнүктүрүү,  жамааттык иштөө көндүмдөрүн  түзүү.  

  анализдөө, салыштыруу,  себеп -натыйжалык 

байланыштарды түзүү  боюнча логикалык 

аракеттер;символдук белги -аракеттер -  алмаштыруу 

(мисалы, тыбышты тамга менен);  

  билимдердин структуралаштыруу;билимдерди кеңейтүү, 

өнүктүрүү, актуалдаштыруу;окуу иш -аракеттерин 

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн логикалык тизмегин 

түзүү;  

  оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү  жана эрктүү 

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз  түзүмүн схема түзүү 
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менен) жана моделди кайра куруу  (сөз бөлүгүнө 

өзгөртүүлөрдү киргизүү);  

  пландаштыруу, контролдоо жана жыйынтыктын 

натыйжалуугун текшерүү;  

  жаш курагына    тийиштүү кептин  формаларын жана 

функцияларын, анын ичинде толуктоочу функциясын  

пайдалануу;  

  сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн   негиз  түзүү жана  илимий 

билимдердин системасын жана ишинин негиз ги 

элементтерин,  жаңы билимдерди колдонуу   көндүмдөрүн 

өнүктүрүү.  

Кеп   ишмердигинин түрлөрү  

Угуу .  Оозеки  баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын 

аӊдап -сезүү.  Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.  

Берилген тексттеги угуп жаткан  маалыматты түшүнүү, 

суроолорго жооп аркылуу анын мазмуну  билдирүү.  

Сүйлөө .  Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү 

үчүн баарлашуунун  максаттарына жана шарттарына ылайык  

тил каражаттарын тандоо.  Оозеки кептин диалог формасын 

практикалык түрүндө   өздөштүрүү.  Окуу  милдет ине ылайык 

оозеки  монологдук баяндоонун практикалык өздөштүрүү  

(сүрөттөө,  баяндоо, ой жүгүртүү).   Окуу  жана күнүмдүк 

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү 

(саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап 

менен кайрылуу).  Орфоэпиялык  ченемдерди жана туура 

интонацияны сактоо.  
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  Окуу.    Муундук  окуу көндүмдөрүн калыптандыруу 

(үндүү тыбышка багыт алуу).  Жылмакай муундук окуу жана 

баланын жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн 

сөздөрдү окуу.  

  Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жан а кыска 

тексттерди түшүнүп  окуу. тыныш белгилерине ылайык басым 

жана тыным менен окуу.  Кыска  тексттердин  жана ырлардын 

материалында  маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. 

Орфоэпиялык (бүтүн сөздөр  менен окууга өтүүдө) окуу  менен 

таныштыруу.    Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)   көчүрүп 

жазып жатканда,  өзүн -өзү көзөмөлдөө каражаты катары  

Окуу  текстин түшүнүү.  Керектүү материалды табуу 

максатында тандап окуу.  Текстте берилген ачык маалыматты 

табуу.  Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй 

тыянактарды түзүү.  Текстте камтылган маалыматтарды 

жалпылоо.  

 Жазуу .   Сабаттуулук  системасында тамгаларды, 

муундарды, сөздөрдү,  сүйлөмдөрдүн айкалыштарын  жазуу. 

Окуу ишинин бул түрү үчүн коюлган  гигиеналык талаптарды 

эске алуу менен так,  тыкан жазууну  өздө штүрүү  жазуудагы  

гигиеналык талаптарды өздөштүрүү.   Колдордун  эркин 

кыймылдарын жана манжалардын  моторикасын өнүктүрүү.    

Такта  мейкиндигинде жана баракта   багыт алуу ыктарын 

өнүктүрүү. Айтылышы менен жазылышы карама -каршы 

келбеген  сөз жана сүйлөмдө рдү  айтуу менен жазуу.    Жазылган 

текстти текст -образ менен салыштыруу, муундап окуп 

салыштыруу.   Сүйлөмдөрдү  жазууда эрежелерге тиешелүү 
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каттоо (сүйлөм аягында чекит башында баш тамга).    

Адамдардын    аттарын баш тамга менен жазуу көндүмүн 

калыптандыруу. жазууга.  Тамга  эмес  графикалык 

каражаттардын милдетин түшүнүү: сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик,  ташымал белгиси.  Сөздөр жана сүйлөмдөр.  Сөздү  

талдоо үчүн материал,  изилдөөнүн объектиси катары кабыл 

алуу.  .    Белгилүү  эрежелер боюнча   угуп,  окуп көчүр үп  жазуу. 

Уккан жана окуган текстти   мазмунун кыскача жазып баяндоо.  

Балдар  үчүн кызыктуу темалардагы чакан өздүк тексттерди 

түзүү (таасирдин негизинде, адабий чыгармалар,  сүрөттүк 

окуялар,  сүрөттөр сериясы, видеожазманын үзүндүсүнүн 

негизинде ж.б.).  

Сөздүн  маанисине көз салуу.  Сөз  жана сүйлөм  

ортосундагы айырма.  Сүйлөм   менен иштөө:  сөздөрдү тандап,   

тартибин өзгөртүү.  Сүйлөмдөгү интонация.   Берилген 

интонация менен  сүйлөмдү куруу.     

Сабаттуулукка окутуу .  

Фонетика .  Кеп тыбыштары. Сөздүн   тыбыштык түзүмү менен 

маанисинин   биримдигин сезүү.  Сөздөгү  тыбыштардын санын, 

катардык түзүмүн белгилөө.  Бир же бир нече тыбыштар менен 

айырмаланган сөздөрдү салыштыруу.  Үндүү жана үнсүздөрдү 

айтуу ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана түшпөгөн 

үндүүлөр,    жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.  

Муун сүйлөөнүн минималдуу бирдиги катары.   Сөздөрдү  

муундарга бөлүштүрүү.  Басым ордун аныктоо.  
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Графика.    Үн  жана тамганын ортосунда айырма.  Тамганы 

тыбыштын  турумдук   белгиси катары   өздөштүрүү.   Үндүүлөр  

-  үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү  катары.   

е ,  ё ,ю,я тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку 

үнсүз тыбыштын жумшактык   белгиси катары. тамгалардын 

тизилүү катары..  

  Жазууда ажыратуу жана жумшартуу белгисин колдонуу.    

Сөздөрдө   тыбыштык жана тамгалык курам    мамилесин түзүү;   

йоттошкон тагалардын  жазылышы жана айтылышы. Тамга  эмес  

графикалык каражаттарды колдонуу:  сөздөрдүн ортосунда 

мейкиндик,  ташымал белгиси,  абзац.   Кыргыз/орус алфавити 

менен таанышуу. Алфавитти  билүү:  т амгаларды  туура атоо, 

алардын тизмегин билүү.   

  Баш  тамгасы менен  сөздөрдү алфавит  боюнча жайгаштыра  

билүү.   Сөз  курамы (морфоэмика).  Сөз бөлүктөрү жөнүндө 

жалпы түшүнүк.  

Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.   Уӊгу,  түпкү 

тамыры жөнүндө жалпы  түшүнүк.   Уӊгулаш  сөздөр,  тектеш, 

сөздөр түшүнүгүн  өздөштүрүү.  

 Сөздү  түзүмү боюнча тандоо. Сөздүктөр,  маалымдамалар, 

каталогдор  боюнча алфавит менен иштөө. Баш тамга боюнча 

сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,  алфавиттик тартип боюнча 

сөздөрдү жайгаштыра билүү (мисалы: фамилиялар,  аттар)  

Орфография.   Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу 

жана аларды колдонуу:   
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сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;   сүйлөм башында,  энчилүү 

аттардагы баш тамгалар;  муун боюнча ташымал;  тыныш 

белгилерин колдонуу;     

Кепти өнүктүрүү .  Текстти  өз   алдынча үн чыгарып окууда   

жана аны угууда түшүнүү.  Сюжеттик сүрөттөр  сериясы, өздүк 

оюндар материалдары, сабактар,   байкоо боюнча анча чоң эмес 

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.   

Систематикалык курс  

Фонетика жана орфоэпия.  

Үндүү  жана үнсүздөр,  аларды айтуу ортосундагы 

айырмачылык.   Жумшак жана каткалаң   үнсүздөр,  жумшак 

жана каткалаң   үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана 

түгөйлөш эмес тыбыштарды    үнсүздөрдүн   жумшактыгы 

боюнча аныктоо.    Басым, сөздө басым  түшкөн үндүүлөрдү 

табуу.  Сөздөрдү  муундарга бөлүү.   Тыбыштардын  сапаттык 

мүнөздөмөлөрүн аныктоо.     Тыбыштарды  жана сөз айкаштарын 

үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине ылайык   

так айтуу.  Сөздөрдү  фонетикалык талдоо.   

  Морфология.  Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: 

зат атооч,сын атооч,  тактооч,  этиш. Өз  алдынча жана 

кызматтык  сөз түркүмдөрү.  Зат  атооч.  Анын кепте 

колдонулушу жана мааниси.  "Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна 

жооп берген сөздөрдү табуу.  Зат атоочко бе рилүүчү суроолор. 

Энчилүү аттарды таба билүү ыктарын өнүктүрүү.  Зат  атоочун 

саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун жекелик саны. Зат  

атоочун жекелик саны, жөндөмө боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун  

1,2,3-жагы боюнча боюнча өзгөрүшү. Зат  атоочун жөндөмөсүн 
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аныктоо.  Зат  атоочун көптүк саны, көптүк саны боюнча 

өзгөрүшү. Зат  атоочу морфологиялык талдоо.  

Сын атооч.  Сын атоочту   кепте колдонуу,  жана анын 

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат  

атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө   боюнча өзгөрүшү .  

Сын   атоочту морфологиялык талдоо.  

  Ат атооч.   Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.   Ат атооч 

жөнүндө жалпы түшүнүк.   Жекелик ат атоочтор,  кепте 

пайдалануу жана мааниси.  Жекелик ат атоочтор:  1 ,  2 ,  3 -жак 

жекелик жана көптүк түрлөрү.  Жактама  ат  атооч тордун 

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен,  менде, 

ал,аны, анда,  ал үчүн).   

Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу.  Этишке 

берилүүчү суроолор.  Этиштин белгисиз  түрү жөнүндө жалпы 

түшүнүк.    «Эмне  кылыш керек?» «эмне кылат?» деген 

суроолорго  жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.   Этиштин 

чактары: өткөн чак,  келээр чак, учур чак.   Этиштин өткөн чак,  

келээр чагынын жак жана сан   боюнча өзгөрүшү. Этиштин  I   

жана  II  жагы боюнча жакталышы (практикалык билүү),  

аныктоонун ыкмалары.   Этишти морфологи ялык талдоо.   

Уӊгу.   Сөздүн    алдына  келүүчү  аффикс  (орус тилинде).    

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. 

Алардын милдети:  зат атоочтун жана ат ат оочтун жөндөмө 

формаларын  түзүүсү.   Сөздүн  алдына  жалгануучу  аффикс  

(приставка)менен предлог ортосундагы айырмачылык.   

http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D2%AF%D2%AF
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://translatos.com/ru/kg-ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Лексика. Маанисин  тактоону талап к ылган сөздөрдү 

аныктоо.  Тексттеги сөздүн маанисин  аныктоо же   түшүндүрмө 

сөздүктү колдонуу менен баалуулуктар сөздүн маанисин тактоо. 

Бир  маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү түшүнүү, сөздүн  

түз  жана каймана мааниси. Кепте  синонимдердин жана 

антонимдердин пайдалануусун колдонуу.   

  Синтаксис.  Сүйлөмдү,  сөз айкаштарын, сөздөрдү 

айырмалоо.  Мааниси   менен байланышкан сөз айкаштарын 

белгилөө,   үйрөнгөн грамматикалык түрлөрү менен сөз 

айкаштарынан сүйлөм түзүү,   жана аны жайылтуу.  Максатын 

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн  бөлүнүшү:  суроолуу,  илептүү,  

жай    сүйлөмдөр.   Ойго эмоционалдык түс (интонация) берүү.     

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү     баса белгилөө.  

                          Сүйлөмдүн  негизги мүчөлөрү: ээ  жана 

баяндооч.  Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү.  Сүйлөмдүн  негизги 

мүчөлөрүн табуу.  Сүйлөмдүн  негизги жана айкындооч 

мүчөлөрүн айырмалоо.  Сүйлөм, сөз айкаштары, сөз ортосундагы 

байланышты орнотуу.  Сүйлөмдүн бир өӊчөй мүчөлөрүн 

колдонууда интонацияны пайдалануу,  үтүрдү  колдонуу.   Бир  

өӊчөй мүчөлөр,  байламталар  менен сүйлөм түзүү.  Татаал 

сүйлөмдөр менен таанышуу,  эки  жөнөкөй   сүйлөмдөн турган 

сүйлөмдөр.  Жөнөкөй  жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы 

айырма.   Татаал сүйлөмдөрдөгү үтүр.  Татаал сүйлөм түзүүнү 

үйрөнүү,  байламталардан кийинки тыныш белгил ери.    

Орфография  жана пунктуация.    Орфографиялык 

сергектикти калыптандыруу.   

Орфографиялык сөздүктү колдонуу.     



2285 
 

 Туура  жазуу эрежелерин колдонуу:  

•  ташымал эрежелери;  

•  энчилүү аттарында, сүйлөмдүн башында баш тамга;  

•  сөздүн тамырындагы басым  түшпөгөн үндүүлөрдү текшерүү;  

•  сөздөгү  уяӊ жана каткалаӊ үнсүздөр;  

•  айтылбаган үнсүздөр (орус  тилинде);  

•  сөз тамырындагы текшерилбеген үндүү жана үнсүз тыбыштар 

(чектелген сөздөр тизмесинде);  

•  ажыратуу жана ичкертүү белгиси;  

•   жеке ат атоочторду   жазуу эрежелери;  

•    сүйлөмдүн аягындагы тыныш белгилер:  чекит,  суроо жана  

илеп белгилери;  

•  бир өӊчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдөгү   тыныш белгилер (үтүр).  

 

Окуучулардын даярдык деңгээлине   талаптар  

Компетенциялардын калыптангандыгы.  

а) баалуулук -маанилик компетенттүүлүк:  

 адам баарлашуусунун негизги каражаты катары тилдин 

ролун сезүү;  

 туура жазуу жана оозеки тил жеке маданиятынын 

көрсөткүчү экенин түшүнүү;  

 өз  кебине   байкоолорунун негизинде өзүн -өзү баа берүү 

жөндөмдүүлүгү;  

б) маалыматтык :  
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 окуу маселелерин  чечүү үчүн ар кандай булактардан 

алынган керектүү маалыматты табуу үчүн тилди  колдоно 

билүү;  

 орфографиялык жана тыныш эрежелерине ылайык жазуу 

жөндөмдүүлүгү, окуу тексттин окуп,  анализдеп бул 

курактагы балдарга арналган сөздүктөр жана 

маалымдамалар булактарын пайдаланууну;  

 окутуу өз  алдынчалыгын жана окуучулардын таанып -

билүүчүлүк кызыкчылыгын чагылдырган жалпы окуу 

көндүмдөрдүн жана жалпы иш -аракеттердин 

калыптандырылышы;  

в) окуу -  таанып билүү:  

 сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм, тамга, сөз   түркүмү, сөз 

бөлүгүнүн сыяктуу тил бирдиктерин мүнөздөө,  табуу, 

салыштыруу,  классификациялоо жөндөмдүүлүгү;  

 өзүнүн  иш -аракеттерин башкара алуу, жазуусун 

текшерүүгө алуу жөндөмдүүлүгү;  

 стандарттык жана стандарттык эмесокуу кырдаалдарында 

билимди туура пайдалана билгендик;  

г) коммуникативдик:  

 диалог жүргүзүү жана кеп этикеттин ченемдерге ылайык 

байланыш жагдайды эске алуу менен маек куруп,  жөнөкөй 

оозеки монологду,    жазуу тексттерин түзүү 

жөндөмдүүлүгү;  

 суроо берүү жөндөмдүүлүгү.  
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Окуучулардын  билимин баалоонун критерийлери жана 

стандарттары  

Кыргыз /  орус тили боюнча контролду уюштуруунун 

өзгөчөлүктөрү  

  Окуучулардын жетишүү деңгээлин  контролдоо жазуу  

түрүндө жүргүзүлөт:  диктант,   грамматикалык тапшырмалар,    

контролдук көчүрүүлөр, кыскача баяндар, тесттик 

тапшырмалар.  

Жат жазуу  орфографиялык жана пунктуациялык ыктарын,  

жөндөмдөрүн текшерүүгө кызмат кылат.  

Диктант  тексттер бардык балдар менен аларды ишке 

ашыруу мүмкүнчүлүгүнө  ылайык орто кыйындык менен  

тандалып алынат.  Ар бир текст окулган орфограммалардын  

(сөздүн жалпы санынан болжол менен 60%) жетиштүү санын 

камтыйт.   

Текст    изилденбеген эрежелерди,    сөздөрдү камтыбаш 

керек,  же бул сөз алдын ала  доскада жазылган   болууга тийиш. 

Жаңы изилдөө жүрүп жаткан     сөздөр  жана   грамматикалык 

эрежелерди киргизүү максатка ылай ыксыз.  

Диктант катары ырааттуу тексттер сунуш  кылынат -  

балдардын  мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкташтырылган ар кандай 

автордук,  же мугалим тарабынан түзүлгөн.  Тексттин  

тематикасы   балдарга жакын жана кызыктуу болушу керек: 

достук,  балдардын  жашоосу,  мекени,ж аратылыш, саякат,  ж.б. 

жөнүндө.  Сүйлөмдөрдүн түзүлүшү жөнөкөй болушу керек,  

айтуу максаты  боюнча ар кандай жана башталгыч мектепте 
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өтүлүүчү  синтаксистик категориялар менен 2 -8 сөздөрдөн (бир 

өңчөй сүйлөмдөрдөн) турушу керек  

    Грамматикалык   талдоо  оку учулардын грамматикалык  

кубулуштарын, сөз жана сүйлөмдөрдүн жөнөкөй тил анализ 

жасоого мүмкүнчүлүгүн,   түшүнүү даражасын текшерүү болуп 

саналат.  

Грамматикалык талдоону  аткарууну текшерүү үчүн  

текшерүү иштери колдонулат, алардын мазмунуна 2 ден ашык 

эмес  грамматикалык талдоо   киршгизилет.  

Жакшы жетишкен окуучуларга  кыйынчылыгы 

жогорулатылган,  тилдик өнүгүүнү талап кылган кошумча 

тапшырмалар сунушталат.  

Контролдук көчүрүү,  диктант сыяктуу эле   орфографиялык 

жана пунктуациялык ыктарын,  эрежелерин билүү  жөндөмдөрүн 

текшерүүгө кызмат кылат.  Ошондой эле,  контролдук көчүрүүдө, 

басылган текстти көчүрүү,  сүйлөмдөрдүн чек араларын   табуу,  

oрфограммаларды аныктоо, тексттин бир бөлүгүн  жаза билүү  

текшерилет.   

Контролдук көчүрүүгө жоголгон тыныш белгилери  мен ен 

ырааттуу тексттер сунушталат.  

Баяндама  (окутуу)  жазуу көндүмдөрүн калыптануусун 

сыноо болуп саналат,  тексттин негизги мазмунду ачып көрсөтүү 

жөндөмдүүлүгү, түшүнүп негизги ойлорун калтырбастан берүү 

жөндөмдүүлүгү; эне тилинин эрежелерин урматтоо  менен  

жазуу түрүндө айтып берүүнү уюштуруу.  
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Баяндама  үчүн так сюжеттик  линия баяндоо  мүнөздөгү 

кыскача   текст сунуш кылынат. Бара -бара,    жөнөкөй сыпаттама 

текстти пайдаланууга болот -  пейзаж, портрет ж.б.  

Тесттер  -  стандарттуу эмес окуу кырдаалда өз  билимин 

колдонуу мүмкүнчүлүгүн түзүү көлөмүн аныктоо боюнча 

текшерүүнүн динамикалык түрү.  

Сандык  баа берүүнүн өзгөчөлүктөрү (баалоо)  

"5" ("эң жакшы")  –  талаптарды аткаруу деңгээли 

канааттандырарлыктан  олуттуу жогору:  азыркы жана мурунку 

окуу материалдан да каталардын жоктугу;  бир кемчиликтен 

ашык эмес;  баяндоо  ырааттуу  жана толук.  

"4" ( "жакшы") -  аткаруу талаптары  канааттандырарлыктан 

бир деңгээл жогору: кошумча материалды пайдалануу, 

суроолорго жооп толук жана ырааттуу  чагылдырылган; 

пикиринин көз карандысыздыгы, талкууланып жаткан маселеге 

өз  мамилесинин чагылдырылышы.   азыркы окуу 

материалдарынан  2  -  3 каталар же 4 -  6 кемчиликтер;  өткөн 

материалдар боюнча 2 катадан же 4кемчиликтен ашык эмес;   

материалдын  логикалык бузуулары  бар;  окуу милдетти чечүүгө 

туура эмес ыкмаларды колдонуу;  материалды  чагылдыруудагы 

кээ бир каталар.  

"3" (  "канааттандырарлык") -  белгилүү   аткаруу 

талаптарына шайкеш  келүүнүн минималдуу деңгээли;  учурдагы 

окутуу материалдарын 6 катадан  ашык же орунсуз 10кемчилик; 

өткөн окуу материалдарын  5  катадан көп эмес,    8 
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кемчиликтерн ашпашы керек;  логиканын кээ бир  бузулуусу;  

талкууланып жаткан суроону  ачыктоо толук  эмес.  

"2" ( "жаман") –  талаптарды  аткаруу канааттандырарлыктан 

бир деңгээл төмөн:  көп учурда азыркы окутулуп жаткан  

материал боюнча  6  ката  же 10 кемчиликтен көбү бар;  өткөн 

материал боюнча орунсуз 5  ката  же 8 кемчилик; тексттин 

логикасы бузулган;  талкууланып жаткан суроону  ачыкталган 

эмес жана  толук  эмес,   тексттин негизги жоболору эч кандай 

такталган  эмес  же  туура эмес.  

Кыргыз/  орус тилинен жазуу ишин баалоо.  

КОБ окуучулар үчүн:  

1-класс  

Диктант  

"5"  -     а)  текст орфографиялык каталары жок жазылган ;  

б) бир оңдоо же техникалык ката бар;  

"4" –    а)  1 -2 орфографиялык  же 2 -3 техникалык ката 

кетирилген;      

б) 3төн ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;  

 "3" -     а)  3 -6 орфографиялык  ката же 4 -6 техникалык ката 

кетирилген;  

б) 5тен ашык эмес -түзөтүүлөр  же чийүүлөр бар;  



2291 
 

"2" -  6 орфографиялык, 6 -7-техникалык каталары бар  

диктантка  коюлат (биринчи класстын окуучуларына "2" 

коюлбайт)   

Эскертүү:  

бир ката,  ошол эле бир сөздө кайталанып кетирилсе 1  ката 

катары саналат, ал эми  ар кандай сөздөргө бир эле эре жеге ката 

кетирилсе    эки ката деп саналат.  

2-4-класстар  

Грамматикалык  тапшырмалар  

"5"  -  ката жок.  

"4" –  3/4  кем  эмес тапшырма туура аткарылган.  

"3" -  кеминде 1/2  тапшырма   туура аткарылган.  

"2" -  бүт иш  туура эмес  аткарылган же тапшырма такыр 

эле аткарылган эмес   болсо.  

Баяндама жана дилбаян.  

 "5"  -  эгер жазуу темага (текстке)  толугу менен туура  

келсе;  1  түзүмдүк туруксуз ката кетирилсе (сөздөрдүн 

ырааттуулугу бузулган учур,  аттарын алмаштыруу ж.б.) ,  1 -

стилистикалык ката бар.  

"4" -   жазуу  жалпысынан теманын атына (текстке) ылайык 

келсе;  1 -2 сүйлөмдү курууда жана сөздөрдү колдонууда ката 

кетирилсе,    1 -2 орфографиялык ката болсо.  
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"3" -  баян же дилбаян жазуучунун тексттинен (темадан) 

четтөөлөр бар болгон,  сүйлөм түзүлүшүндөгү 3 -4 каталар жана 

сөздөрдү туура эмес колдонгон,    3 -5 орфографиялык   катасы 

бар жазууга коюлат.  

"2" -  дилбаян темага (текстке) дал келбесе,  сүйлөм курууда 

олуттуу   каталар бар,  сөз  пайдалануу ченемдерине  караганда,  

олуттуу четтөөлөр бар,    6дан ашык орфографиялык   ката 

кетирилген.  

Эгер дилбаянда  5 -тен ашык техникалык ката  кетирилген 

болсо,  баа 1 -баллга   азайтылат.  1 -4 класстардын окуучуларына  

жазуу чыгармалары үчүн жаман баа коюлбайт, бирок зарыл 

болгон окуучулар менен жекече иш жүргүзүү керек.  

Эскертүү:  

Башталгыч мектепте иш  түрлөрү окутуу мүнөздө экенин 

эске алып, канааттандырарлык эмес баалар "көзөмөлдөө" 

дилбаяндарына жана баяндамаларга коюлат.  

 

  Кепти  өнүктүрүү   

Баарлашуу кырдаалын сезе билүү:  кайда ким менен,  эмне 

максат менен   баарлашууну ишке ашыруу.  Диалог түрүндөгү 

кепти практикалык өздөштүрүү.  Өз  пикирин билдирүү.  Окуу  

кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин 

эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу, коштошуу, кечирим, 

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).  
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Суроолорго  оозеки жана жазуу жүзүнд ө  так жана толук 

жооп берүүнү өздөштүрүү.  Оозеки  жана жазуу түрүндө суроо -

жооп  диалогун түзүү.   Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар 

кандай тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө  

өздөштүрүү.    (баяндоо, сүрөттөө).  Сюжеттик сүрөткө  

суроолордун жардамы баяндоо мүнөзүндөгү  окуяларды түзүү 

жана жазуу (суроолор,  сүйлөмдөр түрүндө);  даяр  план менен 

сюжеттик окуя түзүү (суроолор,  жай сүйлөмдөр түрүндө).  

Аӊгемелерге  сүрөттөө  элементтерин   киргизүү.  Окуу  

материалдары менен  оозеки жооп түзүү (окуу жана ишкер 

тилинин спецификасы).  

Текст.  Тексттин  белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн 

маанилик биримдиги.   Тексттин наамы.   Тексттеги   

сүйлөмдөрдүн тизмеги.  Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн 

тизмеги.  Тексттин  түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам 

коюу, сүйлөмдөрдүн,  тексттин бөлүктөрүнүн   (абзацтардын) 

тартиби.   Текст  планы. Берилген текстке план   түзүү.      

  Текст түрлөрү:  баяндоо,  сүрөттөө,  ой жүгүртүү,  алардын 

өзгөчөлүктөрү.  Кат  жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.  

Өз  текстин жана так,  туура,  ж ана жазуу кебинин 

көркөмдүүлүгүн,  байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура 

түзүү,  берилген тексттерди тууралоо;  тексттерде синоним жана 

антонимдерди колдонуу.  

Изложение  жана баян жөнүндө түшүнүк.  Мугалимдин 

жетекчилиги алдында,  жамаат менен чогуу  даярд алган план 
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боюнча изложение жазуу.  Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча 

толук жана так баян жазуу (сочинение).  

Окуу.   

Үн   чыгарып окуу.  Муундук  окуудан бүтүн сөздөрдү окууга 

акырындап өтүү  (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),   

текст таанууга мүмкүнчүлү к берүү менен окуу ылдамдыгын 

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш  белгилерине ылайык 

басым жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.      Тыныш 

белгилерин басым менен белгилеп окуу,   эрежелерин окуу. 

интонация -релиз менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу.  

Ичинен окуп,  чыгарманын  маанисин түшүнүү (   көлөмү жана 

жанр жагынын жеткиликтүү чыгармалар колдонулат).  Тексттен  

керектүү маалыматты табуу  жөндөмү. Тексттин  ар кандай 

түрлөрү менен иштөө.  Тексттин ар  кандай түрлөрү жөнүндө  

жалпы түшүнүк алуу:  көркөм, окуу,  илимий -популярдуу,  аларды  

салыштыруу.  Тексттин бул түрлөрүнүн максатын аныктоо.  

Элдик фольклордук текстин өзгөчөлүктөрү.  тексттерди 

сүйлөмдөрдөн айырмалоону практикалык өздөштүрүү.   Китепти 

аты жана көркөмдөлүшү  боюнча  мазмунун болжолдоо.  

  Тексти өз  алдынча    мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, 

аларды атоо.    Маалыматтын  ар кандай түрлөрү менен иштей 

билүү. Жамааттык талкууга катышуу:  суроолорго жооп бере 

билүү,  тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү,  аӊгеме 

учурунда текстти колдонуу  аркылуу тол уктоо.  Көркөм  жана 

маалымдоочу материалдар менен иштөө.  
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Библиографиялык маданият.  Китеп искусствонун өзгөчө 

түрү катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. 

Китеп окуу,  көркөм, справочная.  Китептердин  элементтери: 

мазмуну,  баш сөзү,  башкы бет,   аннотация, иллюстрация. 

Китептеги  маалымат түрлөрү:  или мий, көркөм (тышкы 

көрсөткүчтөр таянуу менен китептер,  маалымдоочу материал).   

Китептердин  типтери (басылмалардын):  китеп -чыгарма, 

жыйнак -китеп,  сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары  

Окулган материалдын  мазмуну,   баатырлардын жүрүм -

турумуна түрткү болгон нерселерди түшүнүү, адеп моралдык 

ченемдер жагынан   талдоо иштери.  «Мекен» түшүнүгүн сезүү,  

ар түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы  

идеялардын, каармандардын,  өлкөнү  сүйүү   түшүнүктөрдүн 

окшоштугун билүү.  Чыгармалардын баатырларынын    

мүнөздөмөсү. Тексттердеги каармандарды,  окуяларды 

мүнөздөгөн  сөздөрдү  жана сөз айкаштарын табуу. 

Каармандардын жүрүм -турумун талдоо (окутуучу менен),  тамга 

иш жүйөлөрү баяндалат.  Каармандардын аналогия боюнча же 

тескерисинче  салыштыруу.  Автордун каар мандарга мамилесин 

текстти  талдоонун негизинде   аныктоо.  

  Баатырдын, каармандын  мүнөздөмөсү. Баатырдын  

мүнөзү портрет, иш -аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. 

Көркөм  тексттин  ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү:  толук,  

тандап жана кыска (  негизги идея лары).  

Берилген текстти  айтып берүү :  чыгарма каарманынын  

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө    аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 
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берүүчү негизги сөздөрдү тандоо),  окуянын ордун сүрөттөө 

(тексттен окуянын орду жөнүндө  аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк 

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо).  Окуу,  илимий -популярдуу 

жана башка тексттер менен иштөө.  Окуу,  илимий -популярдуу 

жана башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.   

Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, 

өзөктүү  жана таяныч сөздөр.      

 Текстти өзөктүү жана таяныч сө здөргө,  моделге, 

схемаларга  таянып айтып берүү.  аныктоо.    Текстти  толук  

жана  кыскача айтып берүү.  (тексттин мазмунундагы негизги 

ойду бөлүү менен).  

Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)  

      Диалогду  кептин түрү катары  кабыл алуу.  Диалогдогу 

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү: суроолорду түшүнүү,  аларга өз  

алдынча жооп берүү,  жана текст боюнча суроолорду берүү; 

маектештин сөзүн бөлбөй,  кунт коюп угуу жана сылыктык 

менен талкууланган маселе    боюнча өз  ой -пикирин айтуу  

(окуу тексти,  көркөм, илимий -таанып билүүчү  текст) .  Окуудан 

тышкаркы баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин 

колдонуу.  

   Сөз менен иштөө (сөздүн түздөн -түз жана каймана 

маанилерин,  жана бир нече маанилерин таануу),  активдүү сөз 

байлыгын активдештирүү.   Монолог  оозеки кеп катары. 

Жазуучунун  текстине таянып, сунушталган тема  боюнча,  же 

суроого жооп түрү (формасы) боюнча чакан монолог айтуу. 

Тексттеги негизги ойду билдирүү.  Окуу жана  көркөм тексттин 
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өзгөчөлүгүн  эске алуу менен уккан  же окуган тексттин 

мазмунун айтып  берүү.   Таасирлерди  баяндамада (сүрөттөмө, 

аргумент,  баяндоо)    (тиричилик,  өнөр ишинен,  көркөм 

чыгармадан) айтып берүү.  Өз   аӊгемесинин планын куруу.  

Монолог  билдирүүсүндөгү өзгөчөлүктөрдү  эске алуу менен 

тил көркөм (синоним, антоним, салыштыруу) каражаттарын 

тандоо жана колдонуу .  

Жазуу  (жазуу кебинин маданияты)  

Жазуу эрежелери: чыгарманын мазмуну  баш атына туура 

келиши (теманын чагылышы, окуянын орду,  каармандардын 

мүнөзү)  көркөм каражаттарды берилген темадагы мини -

сочинениелерде,  аңгемелерде пайдалануу (салыштыруу) .  

Балдардын окуу чөйрөсү  

Ата -мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар 

адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык   өнүгүүсү 

кечеӊдеген  (ПӨК) кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна 

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк 

адабияттын чыгармалары. Китептердин  ар кандай түрлөрү:  

тарыхый,  укмуштуу жоруктар жөнүндө,   илимий -популярдык, 

маалыматтык -энциклопедиялык адабият;  балдар үчүн мезгилдүү 

басылмалары (тандоо аркылуу).  Балдар үчүн окуунун негизги 

темалары: ар башка элдердин фолькл ордук чыгармалары, мекен, 

жаратылыш, балдар,  жаныбарлар,  эмгек,  туура менен туура 

эмес,  жакшы жана жаман иштер  жөнүндө чыгармалар,  күлкүлүү 

чыгармалар.  Адабий пропедевтика   (иш жүзүндө өздөштүрүү),  

көркөм адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин   наркын  
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аныктоо үчүн (мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз 

каражаттарын билдирүү:  синоним, антоним, салыштыруу.   

Адабий түшүнүктөрдөн  багыт алуу:  көркөм чыгарма,  автор 

(айтып берүүчү),  сюжет,  тема;  чыгарманын каарманы, анын 

портрети,  кеп,  кылык -жоруктары, ойлору;  жазуучунун 

каарманга болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, 

таануу,  айырмалоо,  поэзиянын өзгөчөлүктөрүн бөлүү (ритм, 

уйкаштык).  Фольклор  жана автордук көркөм чыгармалар 

(айырмалоо).  Чыгармалардын  жанрдык түрдүүлүгү. Кичине  

элдик формалар (бешик ырлары, балдар ырлары, накыл сөздөрү,  

жаңылмачтар,  табышмактар) -  таануу,  айырмалоо, негизги 

маанисин аныктоо.  Жомоктор  (жаныбарлар жөнүндө, 

турмуштук,  сыйкырлуу жомоктор).  Жомоктун  көркөм 

өзгөчөлүктөрү: лексикалык, курулуусу (композиция).      Адабий  

(  автордук) жомок.  Аңгеме,  ыр,  тамсил –  жанрлары жөнүндө 

негизги түшүнүк, курулуш жана сөз каражаттарынын 

өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын  чыгармачыл иш -аракеттери 

(адабий чыгармалардын негизинде) окуучулардын чыгармачыл 

иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти че чмелөө:  ролдор 

менен окуу,  инсенировка,  драматизация;  оозеки сөз менен 

сүрөттөө,  өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай 

жолдору, жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү 

байланыштарды, иш -чаралардын тизмеги:  иш -аракеттерди ишке 

ашырууга планды сактоо);  сочинение  элементтери менен 

изложение,  адабий чыгармага негиздеп өз текстин түзүү 

(окшоштук боюнча текст),  сүрөттөрдүн  чыгармага 
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иллюстрациялоонун негизинде же жеке тажрыйбанын негизинде 

көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү.  

Адабий окуу  

Ар бир класстагы «Адабий  окуу» предметинин мазмуну   

негизги иштин багыттарын чагылдырат жана төмөнкү 

бөлүктөрдү камтыйт:  

 Балдардын окуу чөйрөсү.  

 Окуу техникасы.  

 Окуп жана угуп жаткан учурда окуп -   түшүнүүнүн 

ыкмаларын калыптандыруу, окуу ишмердүүлүгүнүн 

түрлөрү.  

  Окулганды   эмоционалдык жана эстетикалык сезе билүү.  

Текст  талдоо элементтери.  

  Адабий пропедевтика.  

  окуучулардын чыгармачылык иши (адабий чыгармалардын 

негизинде).  Оозеки  жана жазуу тилин өнүктүрүү.  

Программада    балдардын    өз алдынча   үйдөн 

окуусун,  сабактан жана сабактан тышкаркы окууну  

уюштуруу каралган, бул окуунун негизги өзгөчөлүгү  бул 

сабактарда окуучлар хрестоматия китеби менен эмес,   

балдар китеби менен иштешет.   сабактан тышкаркы оку у 

системасынын негизги өзгөчөлүгү балдар "окуу китебинин 

ичинде" окушат,    башкача айтканда ушул бөлүмдүн 

жазуучуларынын окуяларын же ырларын, повесттин  окуу 

китебине кирбей калган башка бөлүмдөрүн окушат.   

Ошентип,  көркөм чыгарманын жалпы толук кабыл ал уу 

принциби ишке ашат.  Сабактан тышкаркы окуу 
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сабактарында ар бир бөлүм  боюнча  окуу иштери 

аяктагандан кийин өткөрүлөт.  Бул сабактарга 

чыгармаларды  жана темаларды тандоо –  мугалимдин жеке  

иши. Ар бир окуу жылдын аягына карата өз  алдынча окуу 

үчүн китептердин болжолдуу тизмеси  көрсөтүлөт, аларды 

класстан тышкаркы окуу сабактарында колдонууга болот  

Окуу китептерине кирген бардык ырлар  жаттоо  үчүн 

сунушталат,  ошондой эле мугалимдин тандап алуусу 

боюнча   прозанын чакан  (3 -4 сүйлөмдөн 7 -8 сүйлөмгө 

чейин) үзүндүлөрү.  Мугалим  үчүн жаттоо ырлардын саны 

жана көлөмү өтө чоң көрүнгөн болсо,  балдар өз  тандоосу 

менен 2 -3 ыр жаттаса болот.  

Адабий окуу сабактары боюнча окуу иш -

аракеттеринен (жемиштүү окуу технологиясы)  туура окуу 

ишмердүүлүгүн камсыз кылуучу те хнология  негиги болуп 

саналат,  ал  жаш окуучулардын окурмандык 

компетенциясын калыптандырууну камсыз кылат.  

Текст   менен иштөөнүн технологиясы    үч этапты 

камтыйт.  

I  этап.  Текст  менен окууга чейин  иштөө.  

 Антиципация (күтүү,  алдыдагы окууну прогноздоо).  

Тексттин семантикалык, тематикалык, эмоционалдык 

багытын аныктоо, анын каармандарын чыгарманын 

аталышы   боюнча баса белгилөө,  жазуучунун аты -жөнү, 

түйүндүү сөздөрү,  текстти окурмандардын мурунку 

тажрыйбасына таянып иллюстациялар менен иштөө.    

окуучулардын даярдыгын   эске алуу менен сабак 
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максаттарын иштеп чыгуу  (окуу,  умтулуучулук, 

эмоционалдык, психологиялык).  

II  этап.   Окуу учурунда   текст менен иштөө.  

Текстти  алгачкы окуу.  окуучулардын текст,  жаш 

курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн мүнөздөмөлөрүнө 

ылайык,  өз   алдынча окуу класста  окуу,  угуп окуу,  же 

аралаш окуу (мугалимдин тандоосу боюнча).  негизги 

кабылдоону мугалимдин тандоосу менен,  баарлашуунун 

түрлөрү боюнча,  ангеменин жардамы менен) аныктоо.  

Окуучулардын  мазмуну,  эмоционалдык түсү боюнча 

баштапкы божомолдорун тууралоо.  

 Текстти кайра  окуу.  Жай  "ойлонуп" кайра -окуу 

(текст же анын айрым үзүндүлөрүн). Текстти талдоо 

(ыкмалар:  текст аркылуу жазуучу менен диалог,  окулган 

текст боюнча ангемелешүү,  түйүндүү  сөздөрдү  бөлүү ж.б. )  

Тексттин ар бир маанилүү   бөлүгүнө  түшүндүрүү 

суроолорун коюу.  Окулган текстти  жалпылоо.   Тексттин 

мазмуну боюнча   жалпылоо суроолорун бер үү.  Тексттин 

кээ бир үзүндүлөрүнө  кайрылуу.  Көркөм  окуу.  

I II-этап.  Окулган    текст  менен иштоо.  

Текст боюнча  түшүндүрүүчү  (маанилик) маек.  

Окулган текстти жамааттык  талкуулоо, дискуссия.   

Автордун позициясын  окурмандын   чечмел өөсү  менен  

салыштыруу.    Тексттин  негизги маанисин негизги идеялар 

жыйындысын аныктоо жана иштеп чыгуу .  

Жазуучу  менен таанышуу. Жазуучу  тууралуу окуя. 

жазуучунун инсандык сапаттары жөнүндө сүйлөш үү. Окуу 

китебинин  материалы, кошумча булактар менен ишт өө .  
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Аталышы  менен иштөө иллюстрациялар. Аталыш  

маанисин талкуулоо.  Окуучулардын  даяр 

иллюстрацияларга   кайрылуусу.  окурмандын көз карашы 

менен сүрөтчүнүн катышы.  

  Окуучулардын (сезимдер,  кыялдануу,  мазмунду  

түшүнүү,  көркөм түрү) окурмандык ишмердүүлүк 

тармагына таянган чыгармачылык тапшырмалар.   

 

  Математика жана информатика  

КОБ окуучулар  үчүн башталг ыч мектепте математика 

курсунун негизги максаты, окуучулардын   туруктуу эсептөө 

жөндөмдүүлүктөрүн,  маселенин шартын талдоонун,  анын айрым 

компоненттеринин ортосундагы байланышты аныктоо,  маселени  

чечүүнүн туура жолун табуу үчүн окуучулардын   

математикалык жөндөмдүүлүктөрүн,  көңүл  буруусун,   эске 

тутуусун,  кабыл алуусун, ой жүгүртүү,  логикалык 

салыштыруусун,  классификация,  сериация, корутундуларын 

өнүктүрүүгө салым кошуу болуп саналат.  

КОБ окуучулардын математикалык иш -көргөзмө -

кыймылдаткыч, көргөзмө -каймана,  оозеки жана логикалык ой -

жүгүртүү өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.  Бул абстракттуу жамааттык 

шарттарды түзүү жана бекемдөөгө мүмкүндүк берет,  

математикалык сөз байлыкты, түшүнүү жана татаал логикалык -

грамматикалык курулуштарды пайдалануу  өнүктүрүүгө 

салымын кошот.  
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Математика сабактары байкоо,  элестетип,  чыгармачылык 

менен иштеп,  өз  алдынча иштөө ыкмаларын үйрөтүү өзүн -өзү 

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн салым кошо алат.  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  математикалык маселелерди чечүүдө лог икалык жана 

алгоритмдик иш уюштуруу;  

  коюлган максатына жана  аны ишке ашыруу шарттарына 

ылайык   иш -аракеттерин пландаштыруу;  

  натыйжа боюнча акыркы   жана кадамдык контролду ишке 

ашыруу;  

  маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды  жана 

натыйжасын    айырмалоо;  

  максатка жетүү үчүн   жол тандоо;  

  олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация 

(мис, объекттер,  сандарды, геометриялык калыптарды);  

  элементардык  маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;  

  математика  сабактарында    математикалык жана 

практикалык маселелерди чечүүдө,  мисалы дүкөндөн эсептөө 

сыяктуу,   өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ 

болушат;  

  практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык 

кепти  аң -сезимдүү  пайдаланышат.  

 

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан  

түшүнүгү борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат.  Бул 

түшүнүктү калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында   
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жүзөгө ашырылат.  Бул түшүнүк предметтик көптүктөр  менен 

иш жүзүндө иштөөнүн   натыйжасында ачылат; заттарды 

эсептөө,  көлөмдөрдү өлчөө  учурунда.  Натыйжа да,  "сан" 

түшүнүгүнүн математикалык моделин куруу үчүн үч ыкма  

ачылат:  сандык сан,  иреттик сан,  сан  көлөмдөрдү өлчөө  

бирдиги катары.  

Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы 

түшүнүгүн калыптандыруу менен  тыгыз байланышкан.  Бул 

процесс номурлоо жана натуралдык сандар  менен 

арифметикалык амалдарды аткаруу   жүргүзүү учурунда да,  

калыптанат.  Нумерацияны изилдеп жатканда окуучулардын иш -

аракеттери  турумдук ондук системасын   ишке ашыруу жана  

бирдиктердин катышына  багытталган.   

Математиканын  баштапкы курсунда арифметикалык амалдар 

түшүнүгү  маанилүү орунду ээлейт.  Ар бир арифметикалык 

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди 

аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге 

таянат.  Ар бир изилдөө -иши анын   мүмкүнчүлүктөрүнө 

каралат.  

Сандар менен арифметикалык амалдарды   изилдөөдө 

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары   маанилүү орунду 

ээлейт.  Алардын  бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн, 

биринчиден,  эстеп калуу үчүн  балдарга максатты өз убагында 

аныктоо,  экинчиден,  дээрлик ар бир сабакта машыгуу 

мүнөздөгү окутууну уюштуруу.  Балдар үчүн каралган 

тапшырмалар көп түрдүүлүгү менен айырмаланып жана 

класстын балдарын  бүт ишине аралашууга тартуу керек.   

балдардын кызыкчылыктарын ишке ашырууну,  ошондой эле 
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пикирлер  ар түрдүү каражаттар менен жардам берип,  иш 

ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.   

  Башталгыч  мектептин математика курсунда ,  албетте, 

абдан маанилүү болуп математиканын   негизги мыйзамдары 

гана эмес,    анын практикалык  тиркемелери   экенин белгилей 

кетүү  керек.  Башкы  нерсе -  бул мыйзамдарды оозеки жана 

жазуу жүзүндөгү эсептөөлөрдү,  өлчөөлөрдү  аткарып жатканда,  

маселелерди чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу 

зарыл. Оозеки  эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай 

материалдык жана символдук м оделдери  пайдаланылат.  

Стандарттын  талаптарына ылайык башталгыч мектепте   

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем  эсептөө 

көндүмдөрүн калыптандыруу керек,  кээ бир учурларда,  аларды 

автоматташтырууга алып келиш керек.  

Эсептөө   көндүмдөрүн мааниси,  ал арсыз окуучулар  

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн  мазмунун өздөштүрө 

албайт экенинде гана эмес.  Алар  болбосо,  системалуу  ар 

кандай эсептөөлөр   колдонулчу башка окуу сабактарын, 

өздөштүрө албайт экендигинде.  

Программада  оозеки эсептөө  техникалары ме нен бирге 

жазуу эсептөө  ыктарына  балдарды окутууга зор маани   

берилет.  Жазуу  жүзүндөгү ыкмаларды окутуп жатканда 

алгоритмдештирүү маанилүү.  

КОБ окуучулардын сүйлөө речинин  бузулуу мүнөзүн жана 

кептин маанилүү ролун эске алып,  математикалык 

ишмердүүлүгүнүн бардык баскычтарында     кептик   сүйлөө 
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ишин өнүктүрүү,  эсептөө  практикалык иш -аракеттерден   

баштоо зарыл.   

Сандар  жана көлөмдөр .  Буюмдарды  эсептөө.  Нөлдөн 

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу.  Класстар жана 

разряддар. Кошулучулардын  сум масы катары көп орундуу 

сандар менен тааныштыруу.  Сандарды  салыштыруу жана 

сандардын тартиби, салыштыруу белгилери.   Салмакты өлчөө 

бирдиктери (грамм,  килограмм,  центнер,   тонна);    көлөм 

бирдиги  (литр),  убакыт бирдиги (секунда,  мүнөт,  саат) .  Бир  

тектүү өлчөө бирдиктеринин ортосундагы мамилелер.  Бир  

тектүү көлөмдөрдү салыштыруу жана эсептөө.  Көлөмдүн үлүшү 

(жарымы, үчтөн бири,  төрттөн бири,  ондон бири,  жүздөн бири, 

миңден бири).  

Арифметикалык амалдар.    

Кошуу, кемитүү,  көбөйтүү жана бөлүү.  Арифметикалык  

амалдардын компоненттеринин аттары, белгилери.    Кошуу 

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу,  кемитүү,  көбөйтүү жана 

бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын 

белгисиз  бир компонентин табуу.   Калдык менен бөлүү. 

Сандык туюнтма.  Кашаалу у  жана   кашаасыз сандык 

туюнтмаларды аткаруу тартиби.  Сандык туюнтманын маанисин 

табуу.  Эсептөөдө   арифметикалык амалдардын касиеттерин 

пайдалануу (суммада орун алмаштыруу жана топтоо;  сумманы  

жана айырманы  санга  көбөйтүү).  

Көп орундуу сандарды жазуу  түрүндө кошуу,  көбөйтүү жана 

бөлүү алгоритмдери.  
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Эсептөөлөрдү текшерүү  ыкмалары  (алгоритм, тескери иш -

аракеттер,  тууралыгын баалоо,  жыйынтыкты болжолдоо, 

калькулятор менен эсептөө).  

Тексттик маселелер менен иштөө  

Тексттик  маселелерди арфметикалык жол м енен чыгаруу.   

Мамилелерди камтыган маселелер:   эсеге көп,  мынчага көп 

(мынчага аз,  мынча эсе аз)    кыймыл -аракетти мүнөздөгөн  иш 

аракеттер,  сатып алуу жана сатуу,  ж.б.  Ылдамдык, убакыт,  жол,  

жумуш,   эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү;  товар саны, анын 

баасы  жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү  жолун 

пландаштыруу.  Маселенин шартын жазуу (схемалар,  таблицалар 

жана башка моделдер).  Үлүштүн жалпы саны  жана анын  жалпы 

үлүшү табуу боюнча маселелер.   Мейкиндик мамилелер.  

Геометриялык фигуралар.   Предметте рдин мейкиндикте жана 

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө,  төмөн,  жогору -ылдый, оң -сол, 

ортосунда,  жакын -алыс ж.б.  у .с .) .   

   Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү:  чекит, 

сызык (ийри,  түз)  үзүк сызык,    бурч,  көп бурчтук,  үч бурчтук,  

тик бурчтук,  төрт бурчтук,  айлана,  тегерек. Курулуштарды 

аткарууга чийүү инструменттерин колдонуу.  Айлана -чөйрөдөгү 

геометриялык фигуралар.  Таануу жана айтуу:  куб,  шар,  

параллелепипед,  пирамида,    цилиндр,  конус.  

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.   Үзүк  сызыктын 

узундугу.  Узундук  бирдиги (мм, см,  дм, км).   Периметр. Көп  

бурчтуктун периметрин эсептөө.  
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Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 ,   дм 2 ,   

м2 ) .  Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.     

Маалымат менен иштөө.  Эсеп,  көлөмдү өлчөө менен 

байланышкан маалыматтарды  чогулту у жана берүү,  алынган 

маалыматты  турукташтыруу, талдоо.  Логикалык байланыш 

жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү 

(«жана»,  «жок»,  «эгер . . .  анда . . .»,  «чыныгы /  жалган экенин 

. . .»,  «ар бири»,  «баардыгы»,«кээ бири»).  Передметтердин,  

сандардын, геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) 

эреже боюнча даярдоо.  Маалымат  издөө планын, жөнөкөй 

алгоритмин, жазуу,  түзүү жана ишке ашыруу.   Таблицаны окуу 

жана толтуруу.  

     Мекен таануу,    коом таануу жана табият таануу  

Мазмунун ишке ашыруунун не гизги милдеттери:  

  айлана-чөйрө,  өз  өлкөсү,  шаары, айылы,  өзү жөнүндө  

негизги  түшүнүктөрдү калыптандыруу;  

  экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;    

  негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка 

адамдарга,  коомдук топтор жана жамааттар 

арасындагы   мамилелеринин эрежелерин билүү; 

аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;  

  сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык 

анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн)реалдуу  

иш-аракеттерди жасоо  жана жүрүм -  турумунда   аны 

ишке ашыруу;  
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  белги -символдук каражаттарды   пайдалануу,  анын 

ичинде даяр моделдерди  кубулуштарын 

түшүндүрүүдө же объекттердин касиеттерин аныктоо 

үчүн;  

  жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т 

ышкы белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин 

негизинде салыштыруу;  

  сакталган анализаторлорду н  ишмердүүлүктүн ар 

кандай толуктоочу жолдорун  калыптандырууга 

шайкеш пайдалануу;  

  ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн     

тиешелүү кеп каражаттарын  колдонуу,  монолог кебин 

түзүү,   кептин диалог  формасына ээ болуу;  

  өз  иш-аракеттерин жана өнөк мене н кызматташууну 

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;  

 

   Бизди  курчап турган жаратылыш. Адам  тарабынан түзүлгөн  

табигый объекттер жана  буюмдар.  Жансыз жана жандуу 

жаратылыш. Объекттердин  белгилери (түс,  формасы, 

салыштырмалуу өлчөмү ж.б.) .  М ейкиндикте  предметтердин  

жайгашуусу (оң,  сол,  жогору,  төмөн,  ж.б.) .  Жаратылыш  

көрүнүштөрүнөн мисал:  жыл мезгилдеринин алмашуусу,  кар, 

жалбырактардын түшүүсү,  куштардын учуп кетүүсү,  күн 

чыгышы, күн батышы, шамал,  жамгыр жаашы, бороон,  күн 

менен түн.      
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Айлана -чөйрөдөгү заттардын ар түрдүүлүгү.  Заттардан  

мисалдар: туз ,  кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу 

заттар,  суюктуктар,  газдар.  Заттар,  суюктуктар,  газдар  менен 

жөнөкөй практикалык иштер.  Жылдыздар  жана планеталар.  Күн 

-  бизге жакын жылдыз,  жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана 

жарык булагы. Жер -  планета,  Жер түзүлүшү жана өлчөмү 

жөнүндө жалпы түшүнүк.  Глобус Жердин модели катары. 

Географиялык карта жана план.  Материктер жана океандар,  

алардын аталыштары, глобуста жана картада жайгашуусу.   

  Өз  өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери. 

Аймакта багыт алуу.  Компас.  Жердеги күн менен түндүн 

алмашуусу.  Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен 

түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери,  алардын 

мүнөздөмөлөрү (байкоолордун неги зинде).  Өзүнүн  туулган 

аймактагы   жыл  мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба  ырайы, 

анын компоненттери (абанын температурасы, булутттар,  жаан -

чачындар,  шамал).   Өз аймактын аба -ырайы.  Жер кыртышынын 

формалары: өрөөндөр, тоолор,  адырлар,  колоттор (жалпы 

түшүнүк  өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу 

белгилери).  Өз   аймагынын Жер кыртышынын формалары:  

(байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.   

Суулар,  алардын көп түрдүүлүгү (океан,  деңиз, дарыя,  көл, 

көлмө, саз) ,  адам тарабынан пайдала нуусу.   Өз  аймагынын 

суулары (аталышы, байкоолордун негизинде кыскача 

мүнөздөмө).  

Аба -  газ  аралашмасы. Абанын  касиеттери.  Өсүмдүктөр, 

жаныбарлар,  адамдар үчүн абанын мааниси.  Абаны коргоо, 
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абаны сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу  касиеттери. 

Суунун абалдары, тирүү организмдер, жаратылыш, адамдын 

жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси.   Суунун коргоо,  сууну   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Пайдалуу кендер,  жашоо чарбачылыгы үчүн  мааниси,  аларды 

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  Өз  аймагынын пайдалуу 

кендери (2 -3 мисалдар).  

Топурак,  анын курамы,  тирүү жаратылыш, адамдын жашоо 

чарбачылыгы үчүн  мааниси.  Жер кыртышын  коргоо,  аны   

сарамжалдуулук менен пайдалануу.  

Өсүмдүктөр , алардын көп түрдүүлүгү.  Өсүмдүк (тамыр, 

сабак,  жалбырак,  гүл,  мөмө,  урук) бөл үктөрү. Өсүмдүктөрдүн 

жашоосу (жарык, жылуулук, аба,  суу,) үчүн зарыл болгон 

шарттарды түзүү.  Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, 

өзгөрүүлөрдү бекемдөө.  Дарактар,  бадалдар,  чөптөр.  Жапайы, 

маданий жана бөлмө өсүмдүктөрү.  Өсүмдүктөрдүн адам жашоо 

чарбачылыгы, жаратылыш үчүн  мааниси.    Өз  аймагынын 

өсүмдүктөрү,  алардын аталышы, байкоолордун негизинде 

кыскача мүнөздөмө.  Козу -карындар:  жегенге жараган  жана 

уулуу.  Козу карындарды чогултуу эрежелери. Жаныбарлар жана 

алардын ар түрдүүлүгү.  Жаныбарлардын жашо осу үчүн зарыл 

болгон шарттар (аба,  суу, жылуулук,  азык -түлүк).  Курт -

кумурскалар,  балыктар,  жерде -сууда жашоочулардын, сойлоп 

жүрүүчүлөр,  канаттуулар, жаныбарлар жана алардын 

айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын тамактануу 

өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы жана үй 

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда 
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жаныбарлардын ролу.  Жапайы  жаныбарларды коргоо,  аларга 

аяр мамиле,  үй жаныбарларын багуу.  Өз  аймагынын 

жаныбарлары, алардын аталыштары, байкоолордун негизинде 

кыскача сыпаттамасы.  

Токой,  шалбаа, көлмө -  жансыз жана жандуу табияттын 

(күн нуру,  аба,  суу,  топурак,  өсүмдүктөрдүн,  жаныбарлар) 

биримдиги.  Заттардын тегеренүүсү.  Табигый жааматтын 

байланышы: өсүмдүктөр -  жаныбарлар үчүн азык -түлүк жана 

үй -жай;  жаныбарлар -  мөмө жана өсүмдүктөрдүн  үрөн  

таратуучулары.   Табиятка адамдын таасири.  Өзү туулган жерде 

(байкоолорунун негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар  

  Адам -  жаратылыштын бир бөлүгү.  Табият  менен адам 

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын  адам жашоосундагы 

этикалык жана эстетикалык мааниси.   Иш    аркылуу адамдын 

табигый мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам 

ишмердүүлүгүнүн оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги 

аймактын, мисалынын негизинде).  Табияттагы жүрүм -турум 

эрежелери.  Жаратылыш  ресурстарын коргоо:  суу,  аба,  

минералдар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн.  

Жаратылыш коруктары, улуттук парктар жана алардын 

жаратылышты коргоодогу мааниси.    Жаратылышты  сактоого ар 

бир адамдын жеке жоопкерчилиги.  

Адам. Бала,  бойго жеткен,  улгайган адам. Эркектер менен 

аялдар, балдар жана кыздар.  Адамдын  дене түзүлүшүн 

түшүнүү.  Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем 

алуу,  кан айлануу,   сезүү органдары, нерв системасы),  алардын 

организмдин жашоосундагы ролу.   
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 Гигиена:  тери, тырмак, чач,  тиштердин гигиенасы. Дени сак 

жашоо, күн  тартибин сактоо,  кыймыл -таяныч, тамактануу,  дем 

алуу,  кан айлануу,   сезүү органдары, нерв системасынын ишин 

бузулушунун алдын алуу.  Дене температурасын, тамырдын 

согуусун өлчөө.  Ден соолугунун абалын түшүнүү,    чыӊ ден 

соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, 

айланадагы адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.  

Адам жана коом.  

Коом-  жалпы маданияты менен бириккен   жана бири -бири 

менен биргелешкен иш -чаралар менен орток бир максат менен 

тыгыз байланышта болгон адамдардын чогулушу катары. 

Кыргыз коомунун негизи катары рухий,  адеп -ахлактык жана 

маданий баалуулуктар.  

Адам коомдун мүчөсү катары,     маданияттын  жаратуучу жана 

алып жүрүүчүсү.  коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин 

маданиятын өнүктүрүү.  Башка  адамдар менен   мамилел ер. 

Кыргыз Республикасынын ар кайсы улуттун жана коомдук 

топтордун өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты:  урмат -сый 

көрсөтүү,  өз  ара жардам, башкалардын пикирлерин угуу  

жөндөмү. Адамдын жан дүйнөсү:  адамдык касиеттер жана 

жакшы мүнөздөр .  

Үй -бүлө –  адамдын эӊ  жакын чөйрөсү.  Үй -бүлөнүн каада -

салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз  ара 

колдоо мамилелери.    Чоӊдорго  колдон келген жардамды берүү.  

Балдарга,  карыларга,  оорукчандарга камкордук -  ар бир 

адамдын милдети.  Жети ата. Өз  аты -жөнү, атасынын аты, 
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жашы. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында 

маанилүү даталар жана окуялар,  өлкөнүн окуяларына үй -

бүлөөнүн катышы. Үй -бүлөсү менен эс алуу,  каада -салттар.  

Башталгыч мектептин окуучусу. Класста,  сабакта,  мектепте 

өзүн  алып жүрүү эрежелери. Муга лимге кайрылуу.  Класс, 

мектеп жамааты, чогуу окуу,  эс алуу.  Мектеп,  майрам күндөрү 

жана салтанаттуу учурлар.   Мектеп окуучусунун   күн тартибин 

түзүү.  Достор, алардын ортосундагы мамилелер;  достук, 

ынтымак,  өз  ара жардамдын баалуулугу.  Чоӊдор,  курдаштары 

менен болгон өз ара мамилелердин эрежелери.  Тааныш  жана 

бейтааныш кишилер жана курдаштары менен өз ара 

аракеттенүү.   Мектептерде  жана башка коомдук жайларда 

жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана коомдогу 

эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын жана дүйнө  элинин 

маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары. 

Адамдардын кесиптери.    Эмгектин  натыйжасы ар бир адамдын  

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.  

Коомдук транспорт.  Шаардык  жана айылдык транспорт. 

Жер,  аба жана суу транспорту. Транспо ртту  пайдалануу 

эрежелери.  Массалык маалымат каражаттары: радио, 

телекөрсөтүү, басма сөз, Интернет.  

Биздин мекен -  Кыргызстан,  Кыргыз Республикасы. «Ата -

Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. 

Кыргызстандын мамлекеттик символикасы:  Мамлекеттик герб и,  

Туусу, Гимни; Гимнди  угуудагы жүрүм -турум эрежелери. 

Конституция  -  Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы. 

Бала  укуктары. Кыргыз Республикасынын Президенти.  
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Майрам -  коомдун турмушунда коомдук тилектештикти 

жана мекендештер ортосундагы   байланышты б екемдөө 

каражаты катары.  Өзү  туулган жердин адамдардын эмгегинин 

өзгөчөлүктөрү,   кесиптери.   Өз  аймагынын жашаган элдердин 

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү,  салттары.  

Туулган  жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -

соолук жана дени сак жашоонун мааниси .  Мектеп окуучусунун   

күн тартиби,     эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. 

Дене тарбия,   таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана 

бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ  ден соолук үчүн ар бир 

адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги.  Тез жардамдын 

номерлери.   Жеӊил  жаракатта,  үшүк алганда,  күйүп кетүүдө 

алгачкы жардам көрсөтүү.  Үйдөн  мектепке чейинки жол,  жолдо  

коопсуз жүрүм -турум эрежелери.  Жылдын  ар кайсы мезгилинде 

жолдо,  токойдо,  көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт  

коопсуздугунун  эрежелери,  г аз ,  электр энергиясын, сууну 

колдонуунун негизги эрежелери.  Жаратылышта коопсуз жүрүм -

турум эрежелери.  

 Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. 

Бейтааныш адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери.  

Айланада  жашаган адамдардын ден соолугу жана   ко опсуздугу 

жөнүндө кам көрүү -  ар бир адамдын моралдык парзы.  

Искусство предметтик аймагы.  

Музыка  

Музыканы  изилдөө натыйжасында,    окуучулар  сезимдик 

активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын  

негиздери калыптанат.  
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КОБ окуучуларда  адамдын руханий жана адеп -ахлактык 

өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу 

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучулар 

музыкалык маданияттын негиздерин (анын ичинде, кыргыз 

музыкалык маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.   

Алардын  музыка искусствосуна  жана музыкалык 

ишмердүүлүккө көркөм табити жана кызыгуусу  өнүгөт.  Алар 

музыканы кабыл алганды жана  музыкалык чыгармаларга  өз 

мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;  театралдык жана музыкалык -

пластикалык чыгармаларды жаратып жатканда,  импровизация 

учурунда,  үн жана хор чыгармаларын аткарууда музыкалык 

образдарды колдонуу  тажрыйбасына ээ болушат.  

Предметтик  талаптар бул предметти окуу үчүн мүнөздүү 

болгон тажрыйбасын жаңы билим алуу  ишине,   объекттин 

өнүгүүсүн изилдөөгө,  анын өзгөрүшүн жана колдонууну, 

ошондой эле дүйнөнүн заманбап илимий сүрөтүн,  негизги 

илимий билимдердин системасынын негизги элементтерин 

изилдөөнү камтыйт.  

1.  Адамдын  руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө,  адам 

турмушунда музыканын ролу тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү 

калыптандыруу.  

адамдын рухий өнүгүүсүнө музыканын мааниси жана ролу 

алгачкы түшүнүктөрдү   түзүү үчүн биринчи жалпы дабыш 

агымдан музыкалык үндөрдү   угууга   балдарды  үйрөтүү керек.  

Ошондуктан 1 -класста окуучулардын музыкалык өнүктүрүү 

боюнча жана о.э .   бардык кийинки класстарда улантылуучу, 

негизги тема   "кантип музыка уга алабыз?",   Бул окуучуларга 

музыка,  анын каймана табияты, музыкада сезимдерди  ишке 
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ашыруу жагынан,  адам табиятына,  жаратылышка болгон 

мамилеси ыкмаларын түшүнүк берүүгө мүмкүндүк берет.  

"Ички Музыка" деген бөлүм, окуучуларды   атайын   рухий 

дүйнөсүн  топтоо максатында иштелип чыккан: бешик ырларын  

угуп (1 -  класс музыка таануунун жана жашоонун башталышы),  

инструменталдык жана үн чыгармаларды, элдик жана 

композитордук обондорду уктуруу  (2 -класс),  улуу мелодиялык 

тилде популярдуу ырларды (3 жана 4 -класстар) угуп  

окуучулардын өз алдынча чыккан сезимдерин салыштырып,   

музыканын таасири жөнүндө ой жүгүртүшөт.  

2.  Музыкалык маданияттын калыптанышы, Кыргыз 

Республикасынын  материалдык -музыкалык маданиятынын 

негизинде  өнүктүрүү.  

3.  Музыкага    көркөм табит жана кызыгууну өнүктүрүү.  

Д.Б.  Кобалевскийдин принцибинин борбордук абалын 

кенже мектеп жашындагы окуучулардын олуттуу музыканын 

жогорку үлгүсүнүн жеткиликтүүлүк олуттуу негиздерин иштеп 

чыгуу,    жана бул үлгүлөр боюнча тарбиялоо  үчүн ,  дүйнөлүк 

рухий мектептерге,  классикалык музыкага шилтеме берүү менен 

байланыштуу.  музыка өнөрүнүн даамы жана пайыздык негизин 

берген   музыка катары И.С.Бах,  В.А. Моцарт,  Э.Григ,  Ф. 

Шопен, П.  И.  Чайковский,   М.П. Мусоргский, М.И. Глинка,  С.В.  

Рахманинов,  А.И. Хачатурян,  Д.Б. Кабалевский, А. Малдыбаев, 

С.  Фере жана дүйнөлүк музыкалык маданиятка маанилүү элес 

калтырган башка композиторлор.  

4.  Музыканы кабыл алуу, музыкага өз мамилесин 

билдирүүгө жөндөмдүүлүгү.  

 



2318 
 

Музыканы көркөм искусствонун тирүү образы катары 

кабыл алуу,  жашоо турмуш менен тыгыз байланышта экендигин 

көрсөтүүчү бөлүм "Музыка угуу",  өзүнчө бөлүм гана эмес,  

ишмердүүлүктүн  негизги түрү  болуп,  хор ырдоо, 

импровизация, жана музыка жөнүндө ойлордо көрсөтүлөт.   Угуу  

маданияты -  музыканы кабыл алуу   жана ага карата өз 

мамилесин билдирүүгө жөндөмдүүлүгү;  чеберчилик катары 

музыканын негизги мыйзамдарын жана түшүнүктөрдү билүү.    

(кабыл алуунун таянычы болгон жалпыланган билим дер) -  

композитор,  аткаруучу,  угуучу,  музыкалык т илдин көркөм 

каражаттары, обондуу ырлар, бийлер,  марштар,  интонация, 

музыканы өнүктүрүүчү жана куруучу жана көркөм каражаттар. 

Бул сызыктар   класстан класска предметтин мазмунунда   

музыкалык амалкөйлүк жана ырааттуулук чеберчилигинде   

олуттуу түшүнүктөрдү жана алардын кызыгуусун пайда кылып 

келет.  музыка мазмунун түшүнүү үчүн усулдук "ачкычы" 

чыгармачылыгы жана күнүмдүк ара маселеси болуп саналат. 

Башка   маселелер менен бирге,  практикалык тапшырмаларды 

("музыкалык лаборатория") окуучулар менен кадимки к өркөм  

искусствону ачып, өз  алдынча музыканы изилдешет.  

5.  Музыкалык  образдарды театралдык жана музыкалык -

пластикалык чыгармаларды образдарды жаратуу үчүн, 

импровизацияда,  вокалдык жана хордук аткарууда колдонуу.  

"Музыкага образдык -  оюн  аркылуу  киргизүү жөнүндө" 

принципке таянуу менен балдардын кайра,  ойдон чыгарылган 

ишин, кыялын талап кылган жагдайларды түзө алат. 

Ошондуктан, программада  импровизациянын негизиндеги 

оюндар,  сахналаштыруулар,   сюжет (жомок,  окуя, Манас 
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жөнүндө айтуулар),  музыкалык аспапт арды колдонуп,  музыка 

жана текст биримдигинде  өнүгөт.  

Оюн сабактагы  ишмердүүлүк катары байыркы элдик 

чыгармачылыкта -   болгон сезими жана мааниси менен 

толтурулган:  Ыр ырдоо -  демек аны ойноо.  

Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн   

Инсандык  натыйжалары өнүгүү менен өзүн -өзү өнүктүрүү,  

окутуунун жана билим, окуу ишмердүүлүгүнө кызыгуу үчүн 

маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,   көйгөйлөрдү 

чечүүдө жаңы мазмунуна жана методдоруна кызыгуу менен 

кабыл алуу ыктарын калыптандырууну;жаңы  билимдерди жана 

көндүмдөрдү алуу,  натыйжаларга жетишүүгө түрткү түзүү;  

коомдук иш билгилигин жана жеке сапаттарын чагылдырган,   

жалпы жарандык бирдейликтин негиздерин калыптанышын 

чагылдырат.  

 

5 .  Искусство  чыгармачылыгына    сезимтал мамилени 

иштеп чыгуу,  анын дүйнөгө толугу менен эстетикалык 

көз карашы, көркөм жана турмуштук ар түрдүүлүгүнө.  

 

Музыкалык искусство дайыма адамдын   адам катары 

бардыгына,  анын тукумдук жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүшүнө,    

дүйнөнү эстетикалык кабыл алуусуна, жаныбарлардан 

айырмалануусунун   бир жолу катары көргөн. Баланын музыка 

менен ар бир жолугушуусу,  балага музыканы угуу жана сүйүү,  

бул модалуу жана кадыр -барктуу болгондуктан эмес,  музыканы 

кабыл алуу зарылдыгы ал дүйнөдө эстетикалык мазмунун 

баалоо -  ал абстрактуу сулуулук жан а турмуш кооздугун издөө 
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эмес,   ал адамдын дүйнөдө жоопкерчиликтүү жана маанилүү 

жашоосу.   

Окуучуларга  акырындап  табигый коомдун заманбап 

маданиятынын алардан    көз каранды экенин  түшүнүү келет,  

алар кыргыз жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарын  

көбөйтүү укугуна ээ экендигин  сезилиши болот.  Балдарда  

адамзаттын  ийгилиги  жалпы жана музыкалык байлыктарды, 

жөн гана  "музей экспонаттарынын" жыйнагы эмес, ошондой эле 

тынымсыз негизги жашаган чыгармачылык аркылуу өз 

байытууну болуп турган,  ар дайым өнү гүп маданий -тарыхый 

жараяны экенин түшүнүшөт.  Балдардын  чыгармачылык 

продуктусуна мамиле -  күүнүн курамына,  ыр ырдоого,  тасмага, 

музыкалык түрдү ойлоп сүрөт тартууга,  ж.б.  -  бала адам 

маданиятынын бир далил катары көрүнөт.    

2.    Музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин өнүктүрүү 

жана жамааттык (жеке) ойноо жүрүшүндө чыгармачыл 

жөндөмдүүлүктүн ишке ашырылышы.  

Музыкалык   искусствону  түшүнүүнүн   инсандык 

жыйынтыктары музыкалык окуу ишмердигинин  мотивдерин 

өнүктүрүү үчүн  объективдүү фундамент бо луп калат.  Бирок, 

туруктуу түрткү,  окуучу угуучунун, композитордун, 

аткаруучунун чыгармачылыгынын белгилүү маанисин түшүнүп,   

өзү түздөн -түз аны кайра түзсө,   ошол учурда гана пайда болот.  

Сабактын,  окуу китептердин мазмуну   баары бир эле нерсеге 

багытталышы керек:  окуучуларды  чыгарманы аткарып жаткан 

же кайра түзүп жаткан музыканттардын позициясына коюу 

керек.  Ошондуктан  мугалимдин балдарга кайрылуусу:  

  Окугула.  Уккула (   угуу маданиятын калыптандыруу).  
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  Ойлонгула.  Ырдагыла.  Айткыла  (чыгармачылык 

жөндөмдөрү ) .  

  Клавиатурага  манжаларды  тийгизгиле (биринчи 

музыкалык үндүн төрөлүшү)   .  

  Ойногула (элдик оюндар  менен тааныштыруу,  оюнга 

"кошулуу" жолдору).  

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:  

  Көркөм өнөрдүн  айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу 

жана   баамдай билүү  (ж.б. ,  китеп мисалдарды көрүүгө, 

басылмалары)  

  "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо,  түшүнүү, 

сулуулукту көрө билүү    жөндөмү;  

  көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы 

тарабын жана турмуш кубулуштарын   сүрөттөө жөндөмү, 

таануу жана сүрөттөө;   

  ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч 

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр;  

  мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнч а жөнөкөй 

курам түзүү көндүмдөрү;  

  сүрөттү окуу жана  табигый түрү менен салыштыра 

билүүнү;  

  таралган салттуу элдик кол өнөрчүлөрдүн жана кол 

өнөрчүлүк,  заманбап кесиптерди  (анын ичинде ата -

энесинин) билүүсү;   

  материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр 

мамиле жасоо эрежелерин билүү;  
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  материалдардын айрым түрлөрү менен иштөө (кагаз,  

кездемеден, чопо,  табигый сүрөттөр,  ж.б.)  

жөндөмдүүлүктөрү;  тапшырмага ылайык   өндүрүү үчүн 

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;  

  айрым материалдарды кайра иштетүү боюн ча курал 

пайдалануу көндүмдөрү;  коопсуздук талаптарын  жана 

санитардык талаптарды билүү;  

  өзүн -өзү жардам көндүмдөр,  кол менен иштетүү 

материалдардын кээ бир ыкмалары;  

  куралдар менен  коопсуз иштөө көндүмдөрүн:  чийме 

(сызгыч,    бурч, циркуль),  кесүү (кайчы)  жана  саюу (тигүү 

ийнеси);    

  буюмдун  формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;  

  татаал эмес формадагы буюмдарды  чагылдыра билүү, 

жөнөкөй   буюмдардын  формасын ийлеп -чаптоодо, 

графикада колдонуу.  

Көркөм өнөр   түрлөрү.   

Искусство чыгармаларын кабыл алуу.  Көркөм  

чыгармачылык  өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү жана көрүүчү.  Көркөм 

өнөр,  анын образдык мааниси:   көркөм элес сүрөт,  анын 

шарттулугу,  жалпылыкты бир нерсе аркылуу  көргөзүү.  Адеп -

ахлактык жана эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык 

көркөм чыгармаларда чагылдырылышы: жаратылыш, адамга 

жана коомго мамиле.  Фотография жана көркөм өнөр 

чыгармалары: окшоштуктар жана айырмачылыктар.  Адам жана 

табигый дүйнө чыныгы жашоодо: адамдын элеси,  көркөм 

мүнөзү.  
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Сүрөт (рисунок).  Тартуу үчүн материалдар:  карандаш, 

калем, пастел, фломастер,  көмүр,  бор ж.б.   Ар  түрдүү  

графикалык материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо  

сүрөт тартуу ролу:  негизги, көмөкчү.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

сүрөт аркылуу көрсөтүү.    Дарактардын, кана ттуулардын, 

жаныбарлардын  сүрөтүн тартуу:  жалпылыгы жана мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрү.  

Живопись .  Живопистик материалдар.  Жаратылыш, адам, 

имараттардын, буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн 

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү.  Түс -  живопись 

тилинин негизи.   Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү 

түзүү үчүн көркөм    каражаттарын тандоо.  Адам  баласынын 

жана табиятын живопистеги образдары.  

 Скульптура .  Скульптура материалдары, көркөм образ   

түзүүдөгү  скульптуранын ролу.  көркөм образ  түзүү үчүн 

пластикалык скульптура материалдары менен элементардык 

башталгыч ыкмалары (ылай,  чопо,  тоголотуу,  көлөмдү,  форманы 

чоюу).  Көлөм  -  айкел тилинин негизи.  Скульптуранын  негизги 

темалары. Адам  жана жаныбарлардын сулуулугун айкел 

аркылуу билдирүү.   

Көркөм долбоорлоо жана дизайн .  Көркөм долбоорлоо 

жана моделдөө үчүн (пластилин,  кагаз -картон,  ж.б.)  

материалдардын ар түрдүүлүгү.  көркөм образ  түзүү үчүн ар 

түрдүү материалдар менен иштөөнүн  элементардык ыкмалары 

(пластилин тоголотуу,  көлөмдү,  форманы чоюу,   кагаз   жа на 

картон  -  ийүү, кесүү).  Көркөм долбоорлоо жана моделдөөнүн 
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ыкмаларын адам жашоосунда пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү 

жөнүндөгү түшүнүк.  

Декоративдик -жасалгалоо  көркөм өнөрү.    

Декоративдик -жасалгалоо  көркөм өнөрүнүн булактары жана 

адам жашоосунда анын ролу .  Элдик  маданияттын (үй 

жасалгалоо,  турмуш -тиричилик буюмдарынан,  шаймандар, 

кийим -кечек,  музыка,  ырлар,  бийлер,  эпостордо,  уламыштарда,  

жомоктордо)   синтетикалык  мүнөзү жөнүндө түшүнүк.  Салттуу  

маданияттагы адамдын образы.   Эркек  жана аял сулуулугу 

элдик  маданиятта,    жомоктордо,  ырларда.  Сыйкырдуу образдар 

элдик  маданиятта жана көркөм өнөрдө.  

 Композиция .  Композициянын тегиздиктеги жана 

мейкиндиктеги башталгыч ыкмалар. Түшүнүктөр:  композицияны 

куруудагы горизонталь,  вертикаль жана диагональ. 

Түшүнүктөр:  горизонттун линиясы, жакын -  көбүрөөк,  

алысыраак -көбүрөөк, тосуулар. Композициядагы 

айырмачылыктын ролу:   төмөн жана жогору,  ири жана чакан,  

ичке жана жоон,  караӊгы жана жарык ж.б.   Симметрия  жана 

асимметрия.  

Түс.  Негизги  жана түзүүчү түстөр.  Жылу у жана муздак 

түстөр.  Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын 

эмоционалдык үнүн жана  көркөмдөөдөгү    ролу.  Түстүн 

сезимдик мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин 

практикалык билүү.  Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн  

түс   аркылуу көргөзүү .   

Линия .  Линиялардын  түрдүүлүгү (ичке,  жоон,  түз,  тармал, 

жылмакай,  курч,  спираль,учуучу) жана алардын белгилик 
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табияты.  Чийин, штрих,  так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, 

адамдын, жаныбарлардын сезимдик абалын   көргөзүү.    

Форма .  Дүйнөнүн предметтик кө п түрдүүлүгү жана аларды 

тегиздикте  жана мейкиндикте чагылдыруу.  Формалардын 

окшоштугу жана түрлөрү.  Жөнөкөй геометриялык формалар. 

Табигый формалар. Формалардын  өзгөрүшү. Буюмдун  

формасынын    буюмдун мүнөздөмөсүнө  тийгизген таасири. 

Силуэт.  

Көлөм.  Көлөм   мейкиндикте жана тегиздикте.  Көлөмдүү  

композициялардын көркөмдүгү.   

Ыргак (Ритм).  Ыргактын  түрлөрү (тынч,  жай, тынчы жок 

жана башкалар).  Чийиндердин түстөрдүн,  тактардын ыргагы. 

Сүрөт  жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын 

ролу.  Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды 

көрсөтүү.   Декоративдик -көркөм өнөрдө ритмдин  өзгөчө ролу.  

Искусствонун  маанилүү темалары .   

Жер -  жалпыбыздын үйүбүз.  Табият жана жаратылыш 

кубулуштарына байкоо жүргүзүү,  алардын мүнөзүн жана 

эмоционалдык абалын айырмалоо.    Аба  ырайынын, жыл 

мезгилдеринин, күндүн, түндүн,  ар кандай убактарында 

жаратылышты чагылдыруудагы  айырма.  Пейзаж  жанры. 

Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар 

кандай искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. 

Табияттагы имараттар:  куштардын уясы, ийиндер,  бал челек, 

таш бака кабыгы, үлүлдүн үй,  ж.б.    

Адам, адамдар ортосундагы мамилелер .  Дүйнө жүзүндөгү 

ар кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын 

образы. Портрет жанры. Сүйүү,  достук,  үй -бүлөө  темалары 
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искусстводо. Сүрөт каармандарынын мыкты адамдык 

сезимдерди жана сапаттарын ойготуучу жан дүйнөсү жана 

көркөм образы:  боорукердик,  мээримдүүлүк,  колдоо,  камкордук, 

баатырлык, берешендик ж.б.  Кыжырдануу,  жек көрүү каардыкка  

себеп болуучу каармандардын сүрөт төрү.  

Искусство  бүгүнкү күндө биздин айланабызда. кооз, 

ыӊгайлуу жана  көркөмдүү турмуш -тиричилик буюмдарын, 

транспорт  түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство 

материалдарын жана ар кандай каражаттарды колдонуу 

ыкмалары. Адамдын күнүмдүк турмушундагы,   физикалык 

чөйрөсүн уюштуруудагы көркөм өнөрдүн (пластикалык) ролу 

жөнүндө түшүнүк.  Натрюморт  жанры. Имараттар жана сейил 

парктарын, транспорт,  идиш -аяк,  эмерек жана кийим -кечелерди,  

китептерди,  оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.  

Көркөм -чыгармачылык иш тажрыйбасы .  Көркөм өнөр, 

сүрөт жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнча ар 

кандай иш -чараларга катышуу.   Сүрөт тартуу,    живопись,  

айкел,  декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү.  Көркөм 

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү:  композиц ия,  форма, 

ритм, сызык, түс, көлөм фактура.  Адамдын турмуштук 

предметтик чөйрөсүнүн моделдерин  түзүү.  Ийлеп -чаптоо жана 

кагаз  пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн 

өздөштүрүү.  

Живописте, сүрөт тартууда,  аппликация түзүүдө,  көркөм  

долбоорлоодо өз  оюн  ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды 

тандоо жана пайдалануу.    Түс,   тон, композицияны, чийинди,  

мейкиндикти,  тактарды, көлөмдү,  материалдын фактурасынын   

жардамы менен маанайды чагылдыруу.  Ар  түрдүү көркөм 
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чыгармачылык техникаларды жана матер иалдарды жекече жана 

жамааттык ишмердүүлүктө пайдалануу:  коллаж,  граттаж,  

аппликация,  компьютердик  анимация,    толук масштабдуу 

мультипликация,     кагаз  пластикасы, гуаши,  акварель,   

пастель,   фломастеров,  пластилин,  чопо,  гуашь,  карандаш, сыя,   

колдонуучу жана табигый материалдар.   

Көркөм искусство чыгармаларынын  мазмунун жана 

каражаттарын талкуулоого катышуу, чыгармага мамилесин 

билдирүү.  

«Дене  тарбия, коопсуз жашоо негиздери».   

Дене тарбия боюнча программасы үчүн маанилүү талап 

КОБ окуучулардын ден соолугунун,  жынысына, дене бой 

өнүгүүсүнө,  кыймыл өзгөчөлүктөрү ,  психикалык касиеттерин 

жана сапаттарын,  гигиеналык ченемдердин  абалын  эске алуу 

менен окуучуларга    ар түрдүү жана жекече мамиле камсыз 

кылуу.  

Программанын мазмуну:  

Дене  тарбия жөнүндө билимдер  

Дене  тарбия.    Дене  тарбия   жөнүндө баштапкы билимдерди 

калыптандыруу. Дене  тарбия   ден соолуукту бекемдөө үчүн 

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу,  чуркоо, 

жөргөлөө,  лыжа менен басуу,  сүзүү адамдын жашоосуна 

маанилүү кыймылдар катар ы. Дене  тарбия   көнүгүүлөрүн 

уюштурууда жеткиликтүү  жүктөмдөр.   
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  Машыгуу  учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:  

сабак ордун уюштуруу,  кийим -кечек,  бут кийим жана 

жабдууларды тандоо. Жеке гигиена.  

  Физикалык көнүгүүлөр.  Физикалык көнүгүүлөрдүн  ф изикалык 

сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири,  

көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги 

физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын   

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү:  күч, 

ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.  

Спорттук  иш -ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.  

Дененин  туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын, 

негизги физикалык сапаттарды өнүктүрүү  үчүн машыгуу 

топтомун аткаруу;  күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо   

боюнча иш -чараларды аткаруу;  (эртең мененки машыгуу,  

физкультминуткалар).  

 Өз   алдынча оюндар жана оюн -зооктор.  Таза  абада ойной 

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт 

аянтчаларында жана спорттук залда).  Оюндардын  эрежелерин 

сактоо. Физикалык мыктылык.   Дене -бойду туура кармоо,  анын  

ооруларын алдын алуу жана түзөтүү,  эртең мененки машыгуу,  

физкультминуткалар  боюнча көнүгүү топтомдору.  Физикалык 

сапаттарды  өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому.  Туура дем 

алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.    Көз үчүн гимнастик а. 

Спорттук -ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.  

Гимнастика.  Уюштуруу  командалары  жана ыкмалары. 

Тизилүүнүн  жөнөкөй түрлөрү.  Сызык менен  колоннада тизме 
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аракеттери;  мугалимдин   көрсөтмөсү менен жөнөкөй   

буйруктарын тизмеде аткаруу.  Буюмдар  менен (гимна стикалык 

таяктар,  желектер,  обручтар,  чоӊ жана  кичине топтор) жана 

буюмдар  жок көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).   

Таяныч  секириктер :   гимнастикалык эшекке   чуркап 

чыгууну ишке ашыруу үчүн имитациялык көнүгүүлөр ( 

коопсуздук эрежелерин сактоон у күчөтүү  менен).  

Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр.  Жөө басуу, 

жүгүрүү,  ыргытуу.  Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды 

дубалга чыгып, жөргөлөп,  гимнастикалык тактадан басуу 

аркылуу жоюу кыймылдары.   Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу 

көнүгүүлөрү:буюмга керектүү тараптан жакындоо,  туура жана 

так көтөрө билүү,  туура кысуу,  аны так жана аяр коюу  

(предметтер:  шарлар,  гимнастикалык таяктар,  обручтар, 

скамейкалар,  мат,  гимнастикалык "эшек",  "ат" жана башкалар.) .  

Жеӊил  атлетика.    

Жөө басуу:  түгөй менен,  түгөй менен бир айлананын 

ичинде;  бир катарда орточо темп менен залды тегеренип 

мугалимди  кыйгап өтүп.  Дене бойду туура сактап басуу.   

Чуркоо менен басууну алмаштырып басуу.  Чуркоо көнүгүүлөрү:  

бутту бийик көтөрүп,    багытын өзгөртүп,  ар түрдүү турган 

орундан баштап,  жогорку старт менен  баштап тездетип чуркоо.  

Секирик көнүгүүлөрү:  бир буттап,  эки буттап бир орунда жана 

жылуу менен;  узундукка,  бийиктикке;  аттап секирүү.  
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Ыргытуу:  чоң топ (1  кг) ,  ар кандай жолдор менен алыска. 

Салуу:  кичине топту тик жана түз мак сатка,  ошондой эле 

алыска.  

Лыжа тебүүгө окутуу .  Лыжа  менен басуу;  бурулуу; 

түшүү,  көтөрүлүү;  токтотуу.  

Сүзүү.  Даярдоо көнүгүүлөрү:  сууга кирүү;  бассейн 

түбүндөгү кыймылдар;  калкууга  үйрөтүү;  калкуу жана тайуу; 

колдордун жана буттардын кыймылдарын  макулд ашуу үчүн 

көнүгүүлөр.  Суудагы оюндар.  Кыймылдуу  жана спорттук 

оюндардын элементтери.  

Гимнастика  элементтери :  тизилүү көнүгүүлөрүн 

колдонуу менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну,  күч -

кубаттуулукту, шамдагайлыкты жана   координацияны 

өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Лыжа  окуу материалы боюнча :  лыжачан эстафеталар, 

шамдагайлыкты жана   координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Спорттук оюндардын  материалы боюнча:  

Футбол:  Туруктуу жана тоголоткон топту согуу;  топту 

токтотуу;  топ менен жүрүү.  Футболдун материалында 

кыймылдуу оюндар.  

Баскетбол:  баскетболчунун турушу;  топсуз атайын 

кыймылдар;  топту тосуу;   топту сактоо; шакекче  түбүнөн эки 

колу менен бир жерден топту ыргытуу, өз  көкүрөгүнө эки колу 

менен жерге бир топту кармоо жана мугалим менен бир жупта 
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топту ыргытуу жана тосуу;  баскетболдун материал боюнча 

кыймылдуу  оюндар.  

Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан 

эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү 

(төмөндө бир колу менен).  

Волейбол:  топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол 

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.  

Ар  түрдүү элдердин  кыймылдуу оюндары.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү оюндар:  «Тартип  жана баш 

аламандык»,  «Кайдан чалды, тап»,  «Түшүм жыйноо».   

Жарышуу жана секирүү оюндары :  "Ак -Терек,  Көк -Терек" 

"Тосмо топ",  "Токойдогу аюу",  "Шакек салмай",  "Күн -түн", 

"Мышык -чычкан" ж.б. ;  

Топ менен оюндар :  «Топ салмай»,  «Качма топ»,  «Орто топ», 

«Тегеректеги топ»  

   

Ылайыкташтырып  физикалык калыбына келтирүү  

Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:  

Гимнастика  материалында:  

Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү:  буттарды чоюу; чоӊ кадам 

менен басуу, отуруп,  секирип басуу; жарты шпагат;  

гимнастикалык таяк,  аркан менен кыймылдар ийкемдүүлүгү 

өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн  топтомдору.  Тизилүү 
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көнүгүүлөрүн колдонуу менен оюн тапшырмалары, көңүл 

бурууну,  күч -кубаттуулукту,  шамдагайлыкты жана   

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .   

Координацияны  өнүктүрүү:  жөнөкөй тоскоолдуктардан 

өтүү;  гимнастикалык отургучта басуу,  жалпак гимнастикалык 

баканында  басуу;  белгиленген оюн калыбын кармоо;  көӊүл 

бурууну которууну өнүктүрүүчү оюндар,  бут,  кол,  тулку бойдун 

булчуӊдарын эс алдырууга  (отурган боюнча,  турган жана 

жаткан боюнча);  бир колдон экинчи колго топту ыргытуу; 

белгиленген багыт боюнча басып, чуркап,  секирип максатка 

сигнал менен жетүү.  

Тулку бойдун туура турпатын калыптандыруу: алдын ала 

берилген турпат менен башына буюм коюп бутунун учу менен 

басуу;  музыка менен  стилдик басуу түрлөрү;  сезимдерди 

башкаруу үчүн түзөтүүчү көнүгүүлөр (башты, ийинди, жүлүндү 

багыттап кармоо) дененин турпатын кыймыл уч урунда туура 

кармоого,  дененин абалын  жана анын мүчөлөрүн турууда, 

отурууда,  жатууда  контролдоо боюнча көнүгүүлөр;  булчуң 

корсетин бекемдөө үчүн көнүгүүлөр.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү:  салмаксыз кыймылдуу 

көнүгүүлөр (өз дене салмагын жоюу),  салмак менен (1  кг 

үйлөнгөн топтор,   100 г .  кум салынган баштыкчалар жана 

гантелдер,     гимнастикалык таяктар жана чокморлор) 

өнөктөштүн каршылыгын жоюу (жупташкан машыгуу);  жатып 

көтөрүлүү (гимнастикалык отургучта).  

Жеӊил атлетика материалында:  
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Координацияны өнүктүрүү:  чектелген таяныч менен 

багытты өзгөрүп чуркоо;  ар түрдүү калып орундарынан кыска 

сызыкты чуркап өтүү;  бир жерде  бир буттап,  эки буттап   

аркандан секирүү.  

Ылдамдыкты  өнүктүрүү:  жогорку старт менен ар түрдүү 

турган калыптардан  максималдуу ылдамды кта чуркоо 

көнүгүүлөрүн кайра -аткаруу; ар кандай баштапкы калып 

орундарынан,  тегеренип дубалга жана дубалдын жанында туруп  

теннис топту кармоо.  

Чыдамдуулукту өнүктүрүү:  бирдиктүү орточо катуулугу 

режиминде,  басуу менен алмашуучу чуркоо, жогорку 

сыйымдуулук режиминде чуркоо;  30м аралыкты максималдуу 

ылдамдык менен кайталап чуркоо (сакталуу же өзгөрүлмө эс 

алуу менен);  400 м аралыкка чуркоо;  бирдиктүү 6 мүнөттүк 

чуркоо.  

Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү:  көп секириктерди 

кайра -аткаруу; тоскоолдуктарды кайталап  жоюу (15 -20 см) 

кайра;  ар кандай орундардан баштап максималдуу темпте 

толтурулган (1 кг)   топту ыргытуу;  өткөрүү дары убакыт 

жогорку чен боюнча,  ,  бир айлананын ичинде;  бир колдон 

экинчи колго топту ыргытуу;  белгиленген багыт боюнча басып, 

чуркап, секирип  ар кандай жолдор менен эки колу (жогору 

жактан,  ылдый жактан,  көкүрөгүнөн) менен ыргытуу;  тоого 

чуркап чыгууну кайра аткаруу;  илинген ориентирге бийиктикке 

секирүү менен колун  тийгизүү;  ордунан жылуу менен 

бийиктикке   секирүү.  (оӊ жана сол капталы мене н).   
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Түзөтүү -  өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.  

Баштын,   буттун жана тулку бойдун негизги абалы жана 

бир орунда аткарылуучу кыймылдары, колдор менен дене 

кыймылдарын бут кыймылдарына айкалыштыруу; буюмдар  

менен (гимнастикалык таяктар,  желектер,  обручтар,  чоӊ жана  

кичине топтор) жана буюмдар  жок көнүгүүлөрдүн топтомдору.    

.  

Дем алуу көнүгүүлөрү:    ар  кандай абалда туура дем алуу, 

отурууда,  турууда,  жатууда;  буюмсуз  машыгуу учурунда терең 

дем алуу;  туурап  дем алуу (  "гүл жыты",  "ботко үйлөйм", 

"колду жылытуу " ж .б.) ,  басып бара жатканда тыбыштарды  

айтууда дем алуу,  мурду  менен дем алуу.  

Тулку бойду  туура кармоону калыптандыруу жана 

коррекциялоо  үчүн көнүгүүлөр:    гимнастикалык дубалга  

жөлөнүп жасоочу көнүгүүлөр (колдордун,  буттардын ар кандай 

кыймылдары, дубалдан башы менен,  аркасы менен жылмышуу);  

ар кандай кол кыймылдарын аткарууда тулку бойду туура 

калыпта кармап туруу; ,  жаныбарлардын басуусун,  чуркоосун 

жана иштеген адамдын кыймылын тууроочу кыймыл үлгү 

көнүгүүлөр ( "түлкү басык",  короз   канат " ,  аюу бас ык",  

"жылкыдай башыӊ кыймылдат", "жарык берүүчү шишелер менен 

ойнойбуз",  "  мык кадап",  "алма үз" "кир чайкоо" ж.б.;  ар  

түрдүү диаметрдеги сенсор басма топтор менен көнүгүүлөр, 

(топко отурган  боюнча түрдүү статикалык  кыймылдарды   кол 

кыймылдары менен ко штоо) башына баштык коюп буттун учуна 

туруп,  согончогуна таянуу; артка ийилип далы жана ич 

булчуӊдарын бекемдөө;  бүктөлүү менен артка кыймыл бекемдөө 
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үчүн  көнүгүүлөр;   омурткасын бекемдетүү үчүн денени ар 

тарапка буруучу көнүгүүлөр,    жамбаш бел, сан,  бутт ардын 

тарамыштарын күчөтүү үчүн көнүгүүлөр.  

Май  тамандыкты алдын алуу жана коррекциялоо боюнча 

практикалык көнүгүүлөр:  отурган абалда ("чыгырык",  "орок", 

"терезе",  "шыбакчы",  "жел тегирмен",  "кеме",  "басуу",  "ат",  

"мамалак");  отурган абалда:  таманды оңго жана солго алмак -

салмак жана бир учурда тегереткен кыймылдар;   топту таманы 

менен тегереткен кыймылдар;  камсыздандыруу менен жип 

боюнча алдыга кадам басуу; тамандын  ички жана сырткы 

тарабы менен басуу;  массаж килемчесинде басуу.  

Жалпы жана майда моторика ны өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр:    ар  түрдүү диаметрдеги топтор менен (тоголотуу,  

өнөктөш менен тоголотуу);  орточо топтор менен (отуруп 

өнөктөшкө ыргытуу,  өйдө ыргытып тосуу,   топту дубалга 

ыргытуу);  кичине топтор менен (колдон колго салуу,  эки колу 

менен топту өйдө ыргытуу,   дубалга эки колдоп ыргытып   

полго секиртүү жана кармоо);  жумшак шары -1 кг  (топту 

көтөрүп 30 секунд көкүрөк жана башына токтотуп кармап 

басуу,   топту кармап оӊго,  солго,   алдыга,  артка басуу).  

Кыймылдардын тактыгын жана координациясын өнүктүрүү  

үчүн көнүгүүлөр:  бир катар   тилкеге  жана колоннага тизилүү; 

ар түрдүү багыттарга жүрүү;    даярдалган  чийинге багыттап 

чуркоо   (бардык тапшырмалар мугалим менен бирге ишке 

ашырылат);    эки удаалаш тактай үстүндө  жардам менен басуу)  
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Кыймыл  көндүмдөрүн жана ыктарын өнүктүрүү үчүн 

көнүгүүлөр.  Тизилүү жана саптык тизилүү:  "Тизил!",  "Түздөн",  

"Какайып тур",  "Эркин тур",  "Алга,  алга!",  "Токто!" 

командаларын аткаруу;  сызык менен  колоннаны  чачыратуу; 

сызык менен  колоннада туруп  сунулган  колго алыстыкты 

кармоо;  багытты көрсөтүү менен солго,  оӊго кайрылуу;   

Басуу,  чуркоо:  бутунун учу, согончогу менен басуу;  ар 

кандай темп менен:  тез ,  жай;  басуу менен чуркоону 

алмаштыруу;   аралыкты сактоо менен  жай темпте басуу, 

чуркоо;  бир калыпта мамычада чуркоо; арыш чуркоо  3  X 10 

метр;  жогорку старт;    жогорку  старт менен 30 метрге 

ылдамдыккка чуркоо.  

Секирүү:  180 °  жана 360 °ка кайрылуу  менен бир буттап,  эки 

буттап секирүү;     бир буттап алга секирүү; эки буту менен 

түртүлүп  узундукка секирүү; 50  см бийиктиктен тереӊдикке 

секирүү;  эки -үч кадам   аттап  бир түртүлүү менен узундукка  

секирүү;  капталдап гимнастикалык отургучтан таяныч менен 

секирүү;  г  /  отургучту басып секирүү;  бир кадам менен 

бийиктикке секирүү.  

 Буюмдарды, топту ыргытуу, кармоо,   өткөрүп берүү: 

кичине топту алыска «ийнинен баштан ашырып» оӊ (сол) колу 

менен ыргытуу;  топту горизонталдуу  максата ыргытуу (  

мишень г  /  дубалда);  топту тик максатка  ыргытуу;  чоӊ  топту 

умтулуу менен ыргытуу,  аны кармоо;  бир чоң топту бийиктикке 

ыргытуу   менен жерге секиргенден кийин,  аны кармоо;  түбүнөн 

эки колу менен эки -экиден бири -бири менен бир чоң топ 

ыргытуу жана тосуу,    салмагы 1 кг толтурулган топту ар 
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кандай жолдор менен ыргытуу;  ар кандай формадагы 

буюмдарды 2 -3-төн (желекчелер,  таяктар, топт ор ж.б.) бир 

убакта көтөрүү; буюмдарды 20 метрге чейинки аралыкка берүү 

жана көтөрүү (жыйма шар -1 кг ,   г  /  таяктар,  чоң топтор ж.б.) .  

Теӊ салмактуулук:  буюм  менен г  /  отургучта басуу 

(желекче, г  /  топ,  г  /  таяк);  колунун ар кандай абалы  менен 

менен г  /  столунан басуу;  бир тизесин бүгүп  гимнастикалык 

тактайда басуу; гимнастикалык тактайда 15 -20 см  буюмдарды 

аттап басуу; гимнастикалык тактайда айлануу менен басуу;   

гимнастикалык тактайда басууда   жолугушууда айрылышуу;  

«Короз»,  «Чабалакей» көнүгүүлөрүн жерде  жасоо.  

    Жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө:  г  /  дубалга төрт 

аяктап жөрмөлөө,    г  /дубалдан үстүнөн сойлоп өтүү;  колдоо  

менен гимнастикалык дубалга  чыгуу,  ар кандай бийиктиккеги 

тоскоолдуктарга  жөрмөлөө,  чыгуу,  астынан жөрмөлөө   

(жумшак модулдар,  г  /  тактай, обручтар,   г  /  аркан,  такталар, 

ж.б.);    сынак -туннелге жөрмөлөө;   буюмдардан аттап өтүү: 

блоктордон,  казыктардан,  чоң топтордон;  колдору менен гим. 

дубалга 1 -2 секунд асылып туруу;    5 -6  тоскоолдуктан өтүү  

боюнча тапшырма аткаруу.  

5.4.2 .  Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо 

программасы  

Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо  

программасы КОБ балдардын билим алуу жашоосунун адептик 

кылдатын, окутуу,  сабактан тышкаркы жана коомдук маанилүү 

ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук башка су бъекттерин   адеп -
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ахлактык жол менен уюштурууга багытталган  бирдиктүү 

коомдук -педагогикалык ишин руханий баалуулуктарды жана 

моралдык артыкчылыктарын системасынын негизинде жүзөгө 

ашырат.  

Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы КОБ 

балдарга билим берүү  процессин өз өлкөсүн сүйүүгө,  алардын 

элдин жана өлкөнүн маданий жана тарыхый мурастарын 

урматтоо,  коомдук жоопкерчиликтүү жүрүм -турумун 

тарбиялоого багытталган.   Программанын негизи  өзөктүү  

тарбиялык максаттарына,  коомдун негизги улуттук жана жалпы 

адамзаттык баалуулуктарына таянат.   

 Башталгыч жалпы билим берүү баскычында КОБбалдарды 

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты  

алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм -турумун 

калыптандыруу шартында коомдун негизги улуттук 

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды  коомдук -

педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.  

Башталгыч жалпы билим берүү баскычында   балдарды адеп -

ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:  

  инсандык маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  "жакшы болуу" деген  жалпы адеп -ахлактык 

ыйгарым өбөлгөнү түзүү –  оюндук -  окутуу иши, предметтик -

өндүрүштүк жана коомдук -багытталган иш  учурунда адеп -

ахлактык талаптардын, адеп -ахлак нормаларына негизделет;  
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  «Жакшы деген эмне?»  жана «жаман деген  эмне?» 

адеп -ахлактык ойду пайда кылуу,  окуучунун  «жакшы» болуу 

деген сезимди аӊ -сезимине орнотуу;  

  өздөрүнүн  адеп -милдеттерин иштеп чыгуу 

мүмкүнчүлүгүн түзүү,  адеп -ахлак нормаларына жараша өзүн  

башкаруу,  өзүнөн моралдык ченемдерди аткарууну талап 

кылуу,    өзүнүн жана башка лардын иш -аракеттерине 

башталгыч моралдык баа берүү;  

  окуунун адептик маанисин  окуучулардын аӊ -

сезиминде калыптандыруу;  

  адептик негиздерди калыптандыруу –  окуучулардын 

туура жүрүм -турумдун   керектигин,  коомдо кабыл алынган 

жакшылык менен жамандык,  туура  жана туура эмес 

түшүнүктөрү аӊ -сезиминде калыптандыруу;  

  негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө 

элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  негизги улуттук,  этностук жана диний каада -салттар 

жөнүндө элестөөлөрдү калыптандыруу;  

  эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана 

сезимдерин калыптандыруу;  өз  ниет,  ойлор менен иш -

аракеттерине сын мамилени калыптандыруу,   адеп -ахлактык 

тандоо,  алардын өз иш -аракеттери жана жүрүм -турумдун 

натыйжасы үчүн жоопкерчиликти   билүүнүн негизинде кабыл 

алынган иш -аракеттерди жана иш -чараларды бөлүү 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүү,  кыйынчылыктарды чечүү 

жөндөмдүүлүгү, натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; 

коомдук маданияттын калыптанышында;  
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    өз  Ата-Мекени,  кыргыз эли  жана Кыргызстандын 

тарыхы үчүн сыймыктануу сезимин ойготуу;  

    улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү  сезүүсү,     

алардын мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата 

оң мамилени тарбиялоо;  

  патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык 

сезимин калыптандыруу;  

  ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана 

курдаштары менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;  

  башка адамдарга ишенимин күчөтүү;  

  жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү 

жана руханий жана адеп -ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, 

башкаларга түшүнүү жана боорукердик сезимдерин 

өнүктүрүү;  

  Үй -бүлөлүк маданиятты  калыптандыруу 

жаатында:  

  үй -бүлөгө   коомдун негизи катары   мамилени 

калыптандыруу;  

  окуучулардын ата -энелерге,  карыларды сыйлоо жана 

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;  

  үй -бүлөлүк баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү 

калыптандыруу, гендердик,  үй -бүлөлүк ролдорун,  жана 

аларга карата сый мамилени  калыптандыруу;  

  кыргыз үй -бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык 

салттары менен тааныштыруу.  

КОБ балдардын  адеп -ахлактык өнүктүрүү Кыргыз 

Республикасынын жаранынын адеп -ахлактык жактан 
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калыптандыруусунун маанилүү аспектилеринин бири болуп  

тарбиялык багыттар    менен тыгыз байланышта.  

Билим  берүү уюму адептик тарбиялоонун  жалпы 

милдеттерин улуттук жана аймактык шарттарын жана билим 

берүүнү уюштуруу өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле   

окуучулардын жана алардын ата -энелеринин (мыйзамдуу 

өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске алуу менен конкреттештире  

алат.  

Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү,  тарбия программасын 

ишке ашыруу,    биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашыр ылат:  

  жарандык билим, патриоттук,  адам укуктарын, 

эркиндигин жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;  

  адеп жана этикалык сезимдерин  тарбиялоо;  

  үй  бүлө,  ден соолукка жана сергек жашоого  баалуулук  

катары  мамилени калыптандыруу;  

  эмгекти сүйүүгө,  окууга,  жана жашоого чыгармачылык 

мамиле кылууга тарбиялоо;  

  табиятка,   айлана -чөйрөгө сый мамилеге тарбиялоо 

(экологиялык билим берүү);  

  сулуулукка эмоционалдык оң мамиле  кылууга 

тарбиялоо,  эстетикалык идеалдар жана баалуулуктар  

жөнүндө элестөөлөрдү калыптандыруу;  

(Эстетикалык билим берүү).  

Билим берүү уюму   көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,  

тигил  же бул тарапка артыкчылык берип,  багыттарды ар түрдүү 
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ишмердүүлүктөрдүн формалары,  түрлөрү менен толукташы 

мүмкүн.   

КОБ балдарды адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү 

программасы  төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:  

-адептик тарбиялоо -  негизги улуттук баалуулуктарды, 

жалпы адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу 

элинин Кыргыз Республикасынын руханий жана адеп -ахлактык 

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен ок уп кабыл алууну 

педагогикалык   уюшулган процесси;  

-адеп -ахлактык өнүгүү -  инсандын баалуулук -маанилик 

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү 

коомдо  социализацияланышында ишке ашыруу,  салттуу 

моралдык ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык 

идеалдарына карата башка адамдардын, коомдун,  мамлекеттин,   

бир бүтүн дүйнөнүн,  мамилесин  баалоо жөндөмүн түзүү.  

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке 

ашыруу үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер  

рухий жана адеп -ахлактык идеалдарын  жана баалуулуктардын 

өзөктүү маанилерин багыттап,  коомдук ачык мейкиндик түзүүнү 

камтыйт:  сабактардын мазмунун жана түзүмүн;  окуу жана 

окуудан тышкаркы иштерге жаш балдардын жана биргелешкен 

ишти уюштуруунун усулдары менен;   чоӊдор  жана балдар 

ортосундагы  байланыш жана кызматташтык мүнөзүн;  жеке, 

топтук, жамааттык окуучунун ишин уюштуруу боюнча иш 

тажрыйбасы;  
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белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу 

үчүн  арналган атайын иш -чаралар,  анын ичинде;  окуучуларга 

жеке мисал болуу менен.  

Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу 

иштеши үчүн бардык коомдук катышуучулардын -  тарбиянын  

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: 

үй -бүлө,  жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана 

жаштар кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү,  

маданият жана спорт,  массалык маалымат каражаттарынын.  

Программа камсыз кылууга тийиш:  

  ар  бир психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген баланын 

алган билимин, жүрүм -турум ченемдерин, өздөштүрүлгөн 

үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга жол берүүчү тарбиялык иш -

тутумун уюштуруу;  

  тарыхый -маданий этникалык жана аймактык 

жагдайларды эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, 

мектептен тышкаркы ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу 

билим берүү чөйрөсүн түзүү.  

Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы төмөнкү 

сыпаттаманы камтууга тийиш:  

адептик тарбиялоо  ишин уюштуруу формаларын, 

максаттарын жана милдеттерин,  тарбиянын  күтүлгөн 

жыйынтыктардын  тизмесин (коомдук компетенттүүлүк,  ПӨК 

балдардын жүрүм -турум үлгүлөрүн.  

Адептик    өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү 

мектеп үчүн  иштелип чыккан КОБ окуучулар үчүн  БЖБ 
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БЫББПтын негизинде КОБ балдардын билим алуу 

муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн.  

5.4.2 .  Экологиялык маданият,  сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  

 Экологиялык маданият,  сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы –    балдардын  акыл -эс жана 

эмоционалдык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүүчү баалуу 

компоненттеринин бири катары физикалык жана психологиялык 

ден соолугун сактоого жана жайылтууга  камсыз кылуучу  үчүн 

жүрүм -  турум ченемдерин,   инсандык багыттарын, билимдерин 

калыптандыруучу программа.  

Экологиялык маданияттын калыптандыруу программасы 

билим берүү системасы -иш-аракеттери жана маданий -тарыхый 

мамилелер,  аймактагы этникалык, коомдук -экономикалык, 

табигый жана аймактык жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу 

менен,  үй -бүлөлөр сурамдардын жана башка предметтерди 

негизинде иштелип чыккан жана милдеттерди, 

пландаштырылган натыйжаларга шарттарын тактоого 

багытталат жана аны ишке ашыруу,  үй -бүлө,  кошумча билим 

берүү мекемелеринин жана башка коомдук уюмдар менен өз ара 

аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болот.  

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы, БЖБ БЫББПты өздөштүрүүнүн 

инсандык жыйынтыктарына жеке өнүгүү боюнча талаптарына 

жетишүүгө салым кошууга милдеттүү:  
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  дүйнөнүн органикалык биримдиги жана жаратылыштын,  

элдердин,  маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү жөнүндөгү 

элестөөлөрдү калыптандыруу;   

  курчап турган дүйнөгө   ылайыкташууга баштапкы 

көндүмдөрүн өздөштүрүү;  

  жашоонун коопсуз,  саламат жолун орнотуу,  чыгармачыл 

эмгекке түрткү болуу,  иштин  жыйынтыгына  багыт алуу, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.  

Программа КОБ окуучулардын мотивациясын өнүктүрүүгө 

жана дени сак жана экологиялык таза жашоо  даярдыгын, 

жаратылышты рухий өнүгүү,   маалыматтын, сулуулуктун,  ден 

соолуктун,  материалдык жыргалчылыктын булагы катары 

баалоону калыптандырууга багытталган.   

Экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы башталгыч билим бе рүү 

баскычында окуучулардын ден соолугуна олуттуу таасирин 

тийгизчү себептерди эске алуу менен түзүлөт:  

  жагымсыз коомдук, экономикалык жана экологиялык 

шарттар;  

  билим берүү уюмундагы окуучулардын ден соолугун 

начарлатуу  коркунучуна  алып келүүчү факторлор ;  

  ар кандай таасирлерге сезгичтиги менен бирге  аларга 

жооптун жайлыгы, таасир менен жыйынтыктын,  ден 

соолуктагы баштапкы жана олуттуу  өзгөрүүлөрдүн 

ортосундагы  убакытын ажырымына алып келүүчү шарттар;   

  башталгыч  мектеп курагында  калыптанган жүрүм -турум 

эрежелери,  адаттар;  
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  окуучулардын "оору"  тажрыйбасынын жоктугуна 

байланыштуу жана ооруну негизинен эркиндиктин 

чектелиши  катары кабыл алгандыгына байланыштуу,  

(өнөкөт оорулар менен ооруган окуучулардын башкалары)  

кенже мектеп жашындагы окуучулардын де н соолугуна 

карата  мамилесинин өзгөчөлүктөрү;   

  алардын өзүлөрүнүн ден соолугуна мамилеси 

саламаттыгына кесепет тийгизерин алдын ала албашы.  

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо 

сергек жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу -  билим 

берүү сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну,  тиешелүү 

ички түзүмдү орнотууну,  жагымдуу психологиялык климатты 

түзүүнү талап кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү 

уюмунун ажырагыс компоненти экени эске алынып негизделген 

болушу керек  

Экологиялык маданиятты, сер гек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  камсыз кылуусу зарыл:    

  экологиялык маданияттын негиздери жөнүндө 

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,  

адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн 

мисалында;   

  балдардын  өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону 

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени 

калыптандыруу) уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу 

менен жана билим берүү иш -чараларынын жана баарлашуунун 

ден соолукту сактоо мүнөзү;  
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  жаратылышка  таанып билүү кыз ыкчылыгы менен   

жана аяр  мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;  

  туура тамактануу  боюнча ыктарды калыптандыруу;  

  балдардын жаш курак,  психикалык өзгөчөлүктөрүн,  

дене тарбия жана спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү  эсепке 

алуу менен, оптималдуу кыймыл тартип терин колдонуу;  

  күндүн ден соолук куруучу  режимин сактоо;  

  окуучулардын  тамеки,  спирт, наркотик жана күчтүү  

таасир  тийгизүүчү  заттарга тартуу менен тирешүү 

билгичтиктерин түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир 

терс мамиле түзүү;  

  окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү,  ден 

соолугуна байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга 

тайманбастык менен кайрылуу  муктаждыгын калыптандыруу,   

жеке гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого  

даярдыгын  өнүктүрүү;  

  айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум  көндүмдөрүн 

жана экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм -  

көндүмдөрүн калыптандыруу.  

КОБ окуучулардын экологиялык маданиятын, сергек жана 

коопсуз жашоосун калыптандыруу программасы  төмөнкү   

багыттар боюнча ишке ашырылат:   

1.  окуучулардын  ден соолугун сактоого   зарыл болгон 

шарттарды ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунун 

саламаттык сактоо ички түзүмдөрүн түзүү.  

2.  окуучулардын сергек жана коопсуз жашоо маданиятын 

калыптандыруу үчүн коопсуз,  саламат жашоо программасынын 
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материалын колдонуу менен алардын денелик, адеп -ахлактык 

жана руханий ден соолугун бекемдөө,  эс  алууну камсыз кылууга 

байланышкан маселелерди талкуулоо.  

7 .  Кыймыл режимин сарамжалдуу уюштурууну, спорттук 

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу,  нормалдуу 

физикалык өнүгүүнү, организм дин ылайыкташуу 

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган 

дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу, 

окуучулардын ден соолугун бекемдөө жана чыӊ ден соолугун 

сактоо үчүн иш -чаралардын ар кандай түрлөрүн  (дене тарбия 

сабактары, секциялар, сабактардагы кыймыл тыныгуулар,   ден 

соолук күндөрү,     конкурстар, сынактар,  спорттук таймаштар,  

ж.б.) .  

4.   туулган жер боюнча саякаттар,  экскурсиялар,  жөө 

басуулар адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү 

аркылуу экологиялык маданиятын, жаратыл ышка каада -

этикалык көз карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, 

экологиялык сабаттуулукту, эко -маданий баалуулуктардын 

негизги түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн  жүрүшүндө   

экологиялык маданиятты калыптандыруу;    курчап турган 

чөйрөнү коргоо боюнча иш -аракеттерге катышуунун баштапкы 

тажрыйбасын алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында,  курчап 

турган чөйрөнү коргоо боюнча иш -чаралардын учурунда ж.б.);  

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу ата -

энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен билим берүү уюмунун 

окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча 

биргелешкен иш -чаралары;   
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8.  Ата -энелер менен (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) алардын 

билимин жогорулатууга багытталган окуучулардын  ден 

соолугун  коргоо жана бекемдөө суроолору боюнча  агартуу 

иштери  ата -баяндамалар  түрүндө,   ата -энелер менен 

окуучулардын ден соолугун чыӊдоочу эс алуу иш -чаралары 

жана спорттук мелдештерди өткөрүү үчүн биргелешип иштөө, 

саногенетикалык мониторинг өткөн  жана ден  соолуктун ар 

кандай   параметрлерин коррекциялоо боюнча сунуштарды   

алган ПӨК окуучулар менен бирге саламаттык күндөлүктөрүн 

толтуруу;  

Окуучулардын  экологиялык маданиятты, сергек жана 

коопсуз жашоону калыптандыруунун эӊ натыйжалуу жолу 

алардын өзгөчө билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен  

чоӊ кишилер тарабынан башкарылга н жана уюштурулган 

практикалык иши, ал:    

сергек жашоо негиздерин алардын алган билимин иш 

жүзүндө иштеп чыгуу;  жаратылыш чөйрөсү менен өз ара 

аракеттенүү муктаждыктарын өнүктүрүү үчүн;  күн тартибинде 

адамдын жашоо ишмердүүлүгүнүн ролун түшүнүү,  кыймыл 

аракетинин активдүүлүгү,  туура тамактануу,  жеке гигиена 

эрежелерин сактоого жол түзөт.  

Программа негизги максаттарды жана милдеттерди, 

күтүлүп жаткан натыйжаларды, ишинин негизги багыттарын, 

уюштуруу түрлөрүнүн тизмесин камтышы керек.   

Экологиялык маданиятты,  сергек жана коопсуз жашоону 

калыптандыруу программасы  жалпы билим берүүчү мектеп 

үчүн иштелип чыккан КОБ окуучулар үчүн  БЖБ БЫББПтын 
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негизинде психикалык  өнүгүүсү кечеӊдеген балдардын билим 

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм 

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы  мүмкүн  

 

5.5.1 .  Коррекциялык -  өнүктүрүүчү аймагынын 

курстарынын мазмуну    

Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймагынын курстары  

коррекциялык  жалпы жана/же жекече сабактарды өткөрүү 

процессинде  ишке ашырылат жана төмөнкү  милдеттүү  түрдө 

түзөтүү курстары менен берилген:   логопедиялык ритмика, 

сүйлөө,  сөз өстүрүү.  Жекече сабактарда ар бир окуучуга   

тиешелүү  кептик өксүктөр жоюлуп,  класс шартында 

ийгиликтүү  окутуу камсыз кылынат.  

Жеке  сабактар күн ичинде сабак учурунда (адабий ок уу,   

айлана -  чөйрө менен тааныштыруу,  сөз өстүрүү сабактарында) 

жана сабактан тышкары учурда өткөрүлөт.  

 Сабактар  бир окуучу менен 15 мүнөттөн өткөрүлөт.  Чакан 

топ менен (2 -4 окуучу) 20 -25 мүнөттөн өткөрүлөт. Жеке  

сабактардын  мезгилдүүлүгү бир жумада  -2-3 жолу.  

Окуучулардын сөз жана акыл -эс өнүгүүсүнүн бузулууларын 

коррекциялоо жана толуктоо боюнча конкреттүү милдеттерди 

ишке ашыруу үчүн бардык сабактар жана атайын жеке жана 

топтук (чакан) ондоо жана билим берүү иш -чаралары менен 

бирдикте ишке ашырылат.  

Түзөтүү курстары билим, жөндөмдүүлүк жана 

программалык материалдарды көндүмдөрүн ийгиликтүү ишке 

ашыруу үчүн зарыл болгон, бул категория боюнча психо -
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физикалык жана кеп өнүгүшүн изилдөөгө бузууларды жоюу 

боюнча абалы, толуктап жана окуп жаткандардын ө з 

мүмкүнчүлүктөрүн узартууга болот.  Ар бир жалпы билим 

берүүчү жана коррекциялык курс окуучуларды кийинки 

баскычка өтүүгө   даярдайт.  

  

  Логопедия (жеке жана топтук сабактар)  

«Логопедия»   коррекциялык   сабактарынын негизги 

милдеттери:   

-  оозеки кептин  негизинде жаткан   психофизиологиялык 

механизмдерди   өнүктүрүү:  кеп үчүн оптималдуу 

физиологиялык дем алууну калыптандыруу,  кептик дем 

алууну,  үндү,  артикуляциялык моториканы, ыргак сезимин, 

угуп кабыл алууну,  тыбыштык системаны калыптандыруу;  

-   эне тилиндеги тыбыш ортосундагы байланыш системасын, 

эне тилиндеги бардык тыбыштарды, алардын 

артикуляциялык жана акустикалык өзгөчөлүктөрүн,  дефект 

мүнөзүн эске алуу менен, эне тилинин тыбыштарын 

ченемдик /  толуктоочу сүйлөөгө  окутуу (сүйлөм жана 

сөздөрдүн деңгээлинде,  кептик талдоо жана жалпылоо 

иштерин өнүктүрүү менен катар эле);  

-   сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн бузулууларын 

коррекциялоо;  

-    кептин просодикалык сүйлөө компоненттерин (ыргак, 

ритм, тыным жасоо, интонация, логикалык басым) 

калыптандыруу.  
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"Логопедия" коррекциялык курсунун программасынын 

мазмуну КОБ  окуучулардын   менен сүйлөө карамагына 

төмөнкү компоненттерди калыптандырууну   камсыз кылат:  

 -  кептин эне тил  эрежелерине ылайык сүйлөө жагын;  

-  сүйлөм жана сөздөрдүн деңгээлинде кептик анализ жана 

синтез;  

 -  сөздүн  татаал муундук түзүмүн;  

-  тыбыштык кабылдоо (тыбыштык угуу -айтуу айырмалоо).  

Сүйлөө  

«Сүйлөө»   атайын   сабактарынын  негизги милдеттери:    

-  оозеки кептин  негизинде жаткан   психофизиологиялык 

механизмдерди   өнүктүрүү:  кеп үчүн оптималдуу 

физиологиялык дем алууну калыптандыруу,  кептик дем 

алууну,  үн пайда кылууну,  артикуляциялык моториканы, 

ыргак сезимин, угуп кабыл ал ууну,  тыбыштык системаны 

калыптандыруу;  

-   эне тилиндеги тыбыш ортосундагы байланыш системасын, 

эне тилиндеги бардык тыбыштарды, алардын 

артикуляциялык жана акустикалык өзгөчөлүктөрүн,  дефект 

мүнөзүн эске алуу менен, эне тилинин тыбыштарын 

ченемдик /  толуктоочу сүйлөөгө  окутуу (сүйлөм жана 

сөздөрдүн деңгээлинде,  кептик талдоо жана жалпылоо 

иштерин өнүктүрүү менен катар эле);  

-   сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн бузулууларын 

коррекциялоо;  
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-    кептин просодикалык сүйлөө компоненттерин (ыргак, 

ритм, тыным жасоо, интонация, логикалык басым) 

калыптандыруу.  

"Сүйлөө" коррекциялык курсунун программасынын мазмуну 

КОБ  окуучулардын   менен сүйлөө карамагына төмөнкү 

компоненттерди калыптандырууну   камсыз кылат:  

-   кептин эне тил  эрежелерине ылайык сүйлөө жагын;  

-  сүйлөм  жана сөздөрдүн деңгээлинде кептик анализ 

жана синтез;  

-  сөздүн  татаал муундук түзүмүн;  

-  тыбыштык кабылдоо (тыбыштык угуу -айтуу 

айырмалоо).  

«Сүйлөө» коррекциялык курсунун   негизги окутуу багыты 

болуп төмөнкүлөр саналат:  

-  эне тилиндеги тыбыш ортосундагы байла ныш 

системасын, эне тилиндеги бардык тыбыштарды, алардын 

артикуляциялык жана акустикалык өзгөчөлүктөрүн, 

дефект мүнөзүн эске алуу менен тыбыштарды айтууну 

калыптандыруу;  

-  ар кандай типтеги  муундарды жана муундук түзүмү ар 

кандай сөздөрдү өздөштүрүү;  

-  ар кандай түрдөгү муундардан: ачык,  жабык, үнсүз 

тыбыштардын айкалышынан,  3 -5 сөздөрдөн турган 

сүйлөмдөрдү  туура,  так,  ыргактуу айтуу көндүмдөрүн 

калыптандыруу (2 -кл.  баштап).  

Программада сүйлөө бузулууларын жалпы жана жекече 

сабактарда коррекциялоо каралган.  Жалпы (фронталдык) 
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сабактар I  жана II  класстарда өткөрүлөт. Бул сабактарды  кеп 

кемчилигинин олуттуулугуна,  табиятына, механизм жана 

түзүлүшүнө жараша жүргүзүү сунуш кылынат.  

I  класстан баштап,  сүйлөө  сабактарында тыбыштарды 

туура айтуу жана туура кабыл алуу калыптандырылат,    сөздүн 

тыбыштык түзүмүн өздөштүрүү   жана тыбыштык талдоонун 

баштапкы көндүмдөрүн өнүктүрүү   ишке ашырылат,  

грамматика,  жазуу жана окууну өздөштүрүү    үчүн негиз   

түзүлүп,       дислексия,  дисграфия,  дизорфографияны алдын 

алуу боюнча иш жүргүзүлөт.   

II  класста кептин тыбыш айтуу жагын калыптандыруу  

аяктайт.    Ар   кандай баарлашуу жагдайларында сүйлөө  

көндүмдөрүн автоматташтыруу жүргүзүлөт. Окшоштурулган  

кептик шарттарда сөздүн  грамматикалык түрү менен 

лексикалык мааниси ,   алардын ортосундагы структуралык жана 

системалык байланыштары бышыкталат.    Жазуу  тилиндеги 

бузулуулар коррекцияланат. Окуучулардын  кебинин 

системалуу өнүкпөгөндүгүндөгү эске алынып, ар бир сабакта, 

тыбыштык кемчиликти түзөтүүгө багытталган гана эмес,  кептин 

иш системасынын бардык компоненттерин түзөтүү 

(фонематикалык, лексикалык, грамматикалык, семантикалык)  

милдеттер ишке ашырылат.  

  I  жана II  класстардагы сүйлөөгө керектүү  

психофизиологиялык механизмдерди калыптандыруу зарыл:  кеп 

үчүн оптималдуу физиологиялык дем алуу,   кептик дем алуу,  үн 

пайда кылуу,  артикуляциялык моторика,  ыргак сезими, угуп 

кабыл алуу,    тыбыштык анализ ж.б. мындан тышкары 
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орфографияны  өздөштүрүү үчүн кептик  көндүмдөрдү 

өнүктүрүү боюнча,  б .а .  дизорфографияны  алдын алуу боюн ча 

милдеттер коюлат. Окуучулар   мааниси жана угулушу боюнча 

ар кандай грамматикалык түрлөрдү айырмалоону бышыкташат, 

алардын басымын аныктоодо көнүгүшөт    (туруктуу же ар 

кандай),  тектеш сөздөрдү таап,  алардын жалпы бөлүгүн 

табышат ж.б.  у .с .  иштер жүргүз үлөт .  

Программада  кичи топтук жана жекече  логопедиялык 

сабактарда  сүйлөө бузулууларын  коррекциялоо   каралган.  I  

класстан   ( I  кошумча) тартып,  сабактарда тыбыштарды туура 

кабыл алуу жана туура айтуу калыптандырыла баштайт,  сөздүн 

тыбыштык түзүмүн өздөштүрүү,  тыбыштык анализдин    

баштапкы көндүмдөрүн өнүктүрүү   ишке ашырылат,  

грамматика,  жазуу жана окууну өздөштүрүү    үчүн негиз   

түзүлүп,       дислексия,  дисграфия,  дизорфографияны алдын 

алуу боюнча иш жүргүзүлөт.   

II  класста кептин тыбыш айтуу жа гын калыптандыруу  

аяктайт.    Ар   кандай баарлашуу жагдайларында сүйлөө  

көндүмдөрүн автоматташтыруу жүргүзүлөт. Окшоштурулган  

кептик шарттарда сөздүн  грамматикалык түрү менен 

лексикалык мааниси,   алардын ортосундагы структуралык жана 

системалык байланыштары бышыкталат.    Жазуу  тилиндеги 

бузулуулар коррекцияланат. Окуучулардын  кебинин 

системалуу өнүкпөгөндүгүндөгү эске алынып, ар бир сабакта, 

тыбыштык кемчиликти түзөтүүгө багытталган гана эмес, кептин 

иш системасынын бардык компоненттерин түзөтүү 
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(фонематикалык, лексикалык, грамматикалык, семантикалык)  

милдеттер ишке ашырылат.   

 Программа кептин тыбыштык жагынын бузулууларын 

коррекциялоо   учурунда иштин төмөнкү багыттарын камтыйт:  

 -  кол   жана артикуляциялык моториканы өнүктүрүү;  

-  дем алуу жана үн пайда кылууну   өнүктүрүү;  

-  туура артикуляцияны   жана тыбыштарды 

автоматташтырууну калыптандыруу;  

-  акустикасы жана айтылышы окшош тыбыштардын 

ажыратылышы;  

-  тилдик анализ жана синтездин бардык баскычтарын түзүү;  

-    сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн тууралоо;  

 -  кептин просодикалык  компоненттерин (сүйлөө темпи 

жана ыргагы, тыным жасоо, интонация,  логикалык жана сөздүк -

фразалык басым жасоо) түзүү.  

Кептин сүйлөө   жагын коррекциялоо процесси   төмөнкү 

баскычтарга бөлүнөт:  биринчи этап –  окуучулардын кебин 

текшерүү жана логопедиялык корутунду түзүү.   Текшерүү    

окуу жылынын (2 жума) башында жыл сайын жүргүзүлөт.  

Текшерүү натыйжалары кептик  картага  чагылдырылат. Экинчи 

этап –  даярдоо этабы. Даярдоо этабынын максаты -  тилди 

өздөштүрүүнүн психо физиологиялык механизмдерин түзүү.  Бул 

баскычтагы негизги милдеттер  төмөнкүлөр болуп саналат:  кол   

жана артикуляциялык моториканы өнүктүрүү,  дем алуу жана үн 

пайда кылууну   өнүктүрүү, туура артикуляцияны   жана 

тыбыштарды айтууну тактоо, акустикасы жана  айтылышы 

окшош тыбыштардын ажыратылышын тактоо, тыбыштык 
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анализдин  элементардык  формаларын өнүктүрүү, кептин 

просодикалык  компоненттерин калыптандыруу.  

Үчүнчү  этап -  негизги.  Бул этап туура артикуляцияны   жана 

тыбыштарды автоматташтырууну калыптандыру у,  акустикасы 

жана айтылышы окшош тыбыштардын ажыратылышын тактоо, 

тилдик анализ жана синтездин бардык баскычтарын түзүү,  

сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн тууралоо, 

сүйлөмдөрдүн анализин камтыйт.  Тыбыштардын туура 

артикуляциясын түзүү жеке логопеди ялык сабактарда   жүзөгө 

ашырылат,  ал эми тактоо,  айырмалоо жана автоматташтыруу  -  

класстык сабактарда,  чакан топтордо,  жана жеке логопеддин 

сабактарында  да ишке ашырылат.  бузулган тыбыштарды 

коррекциялоо  боюнча иштердин тизмеги тыбыштардын кепте 

пайда болуу онтогенезинде,  сөз    ырааттуулугу,    алардын 

артикуляциялык  татаалдыгы жана ар бир окуучунун кебинин 

бузулуу мүнөзү  жана тыбыштардын бузулуу көлөмү  менен 

аныкталат.  Кептин оор бузулуулары болгон учурда  (ринолалия, 

дизартрия) иш III  жана IV класст а улантылат.  Сүйлөө 

бузулууларын коррекциялоо боюнча сабактардын  мазмуну 

окуучулардын кептик дефект мүнөзү менен аныкталат,  о .э .    

сабаттуулукка окутуу сабактарынын программасы (I (I  

кошумча) класс) ,  математика,  ошондой эле сөз өстүрүү жана эне 

тилинин программасы менен аныкталат. Окуучулардын  

практикалык сүйлөө көндүмдөрүн бышыктоо логопедиялык 

сабактарда жүзөгө ашырылат.  Бул жагынан алганда, 

логопедиялык сабактарда "Сабаттуулукка окутуу",  "Эне тили" 

сабактарынын  программасын өздөштүрүү үчүн даярдык ишк е 

ашырылат.  Окуучулардын    сүйлөө көндүмдөрүн бышыктоо 
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кыйынчылыктарын эске алып, бул сабактар боюнча темаларды 

алдын алуу олуттуу болушу мүмкүн.  «Логопедия»  

коррекциялык курсунун  мазмунун өздөштүрүү КОБ 

окуучулардын   кебин өнүгүү денгээли,  көрсөтүлүш 

даражасыкептик/тилдик/коммуникативдик  жетишсиздигинин  

механизми, көлөмү менен аныкталат.   

Даярдоо классы  

Логопедия  

(жалпы  жана жеке сабактар)  

Атайын  мектепте окутуунун жетектөөчү принциптердин 

бири өнүгүү жана түзөтүүчү окутуунун биримдиги болуп 

саналат.  Бул жагынан алып караганда,  КОБ балдар үчүн 

мектепте кепти  өнүктүрүү менен катар оозеки жана жазуу 

кебин  түзөтүү ишке ашырылат.  

Программа фронталдык  жана жекече сабактарды да жүзөгө 

ашыруу   каралган,  фронталдык сабактар даярдоо  классында 

жана 1 -класста жумасына 3 саат,  II  -класста жумасына 2 саат 

өткөрүлөт. Бул сабактарды сүйлөө патологиясынын мүнөзүнө, 

катаалдыгына жана түзүлүшүнө жараша жүргүзүү сунуш 

кылынат.  

Логопедиялык  сабактарда оозеки кепти коррекциялоо, 

дислексия,  дисграфия,  дизорфографияны  алдын алуу жана 

коррекциялоо ишке ашырылат.  

Даярдоо  жана I  класстарында  оозеки кепти 

коррекциялоого,  окуу жана жазуу бузулууларын алдын алуу 

жана коррекциялоого өзгөчө кө ңүл  бурулат.  II  класстан баштап 

жазуу кебин түзөтүү боюнча иш жүргүзүлөт,  оозек и кептин 
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бузулууларын жоюу боюнча иш улантылат   (тыбыш айтуу 

бузулууларын, аграмматизм  ж.б.) .  

Окуучулардын  кебинин системалуу өнүкпөгөндүгүндөгү 

эске алынып, ар бир сабакта тыбыштык кемчиликти түзөтүүгө 

багытталган гана эмес,  кептин иш системасынын бард ык 

компоненттерин түзөтүү (фонематикалык, лексикалык, 

грамматикалык, семантикалык)  кептин просодикалык  

компоненттерин (сүйлөө темпи жана ыргагы, тыным жасоо,  

интонация,  логикалык жана сөздүк -фразалык басым жасоо) 

түзүү,  сөздүн  татаал муундук түзүмүн,  сү йлөм жана сөздөрдүн 

деңгээлинде кептик анализ жана синтез,  тыбыштык кабылдоо 

(тыбыштык угуу -айтуу айырмалоо).  комплекстүү милдеттер 

коюлуп,  ишке ашырылат.   

Даярдоо жана I класстарда иштелип жаткан тыбыштардын 

мүнөзүнө,  сөздөрдүн тыбыштык -муундук түзүлүшүнө  жараша, 

кептин лексикалык жана грамматикалык жагын, фонематикалык 

анализ жана синтезди калыптандыруу боюнча  кептик материал 

тандалат.     Кептин   сүйлөө тарабы  нормалдаштырылгандан 

кийин,  сабактардын  тематикасы жана кептик  материалды  

тандоо,  негизинен, жазуу кебинин  түзөтүү иш тартиби  жана 

дислексия менен дисграфия механизмдери менен    аныкталат.  

Кеп  түзөөнүн жүрүшүндө даярдоо,  I ,  I I  класстарда 

ийгиликтүү оозеки кепти калыптандырууга керектүү 

психофизиологиялык механизмдерди түзүү зарыл:  туура ке птик 

дем алуу, үн пайда кылуу,  артикуляциялык моторика,  ыргак 

сезими, угуп кабыл алуу,    тыбыштык анализ,  ж.б.  Мындан  

тышкары орфографияны  өздөштүрүү үчүн кептик  көндүмдөрдү 
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өнүктүрүү  боюнча,  б .а .  дизорфографияны  алдын алуу боюнча 

милдеттер коюлат. Окуучулар   мааниси жана угулушу боюнча 

ар кандай грамматикалык түрлөрдү айырмалоону бышыкташат, 

алардын басымын аныктоодо көнүгүшөт    (туруктуу же ар 

кандай),  тектеш сөздөрдү таап,  алардын жалпы бөлүгүн 

табышат ж.б.  у .с .  иштер жүргүзүлөт.  

Ар  кандай сөздөрдө   басымды аныктоо,  ошол эле сөздүн ар 

кандай  түрлөрүндө басымды аныктоого чоң көңүл бурулат.  

Программа кептин тыбыштык жагынын бузулууларын 

коррекциялоо   учурунда иштин төмөнкү багыттарын камтыйт:  

 -  кол   жана артикуляциялык моториканы өнүктүрүү;  

-  дем  алуу жана үн пайда кылууну   өнүктүрүү;  

-  туура артикуляцияны   жана тыбыштарды 

автоматташтырууну калыптандыруу;  

-  акустикасы жана айтылышы окшош тыбыштардын 

ажыратылышы;  

-  тилдик анализ жана синтездин бардык баскычтарын түзүү;  

-    сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн тууралоо;  

 -  кептин просодикалык  компоненттерин (сүйлөө темпи 

жана ыргагы, тыным жасоо, интонация,  логикалык жана сөздүк -

фразалык басым жасоо) түзүү.  

Кептин сүйлөө   жагын коррекциялоо процесси   төмөнкү 

баскычтарга бөлүнөт:   

Биринчи  этап  –  окуучулардын кебин текшерүү жана 

логопедиялык корутунду түзүү.  Текшерүү    окуу жылынын (2 

жума) башында жыл сайын жүргүзүлөт.  Текшерүү натыйжалары 

кептик  картага  чагылдырылат.  
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 Экинчи этап  –  даярдоо этабы. (даярдоо классы -  1-  вариант,  

I  класс -  2-  вариант)  Даярдоо этабынын максаты -  тилди 

өздөштүрүүнүн психофизиологиялык механизмдерин түзүү.  Бул 

баскычтагы негизги милдеттер  төмөнкүлөр болуп саналат:  кол   

жана артикуляциялык моториканы өнүктүрүү,  дем алуу жана үн 

пайда кылууну   өнүктүрүү, туур а артикуляцияны   жана 

тыбыштарды айтууну тактоо, акустикасы жана айтылышы 

окшош тыбыштардын ажыратылышын тактоо, тыбыштык 

анализдин  элементардык  формаларын өнүктүрүү, кептин 

просодикалык  компоненттерин калыптандыруу,  көрүү -

мейкиндик функцияларын өнүктү рүү.  

Үчүнчү  этап  -  негизги.  Бул этап туура артикуляцияны   жана 

тыбыштарды автоматташтырууну калыптандыруу,  акустикасы 

жана айтылышы окшош тыбыштардын ажыратылышын тактоо, 

тилдик анализ жана синтездин бардык баскычтарын түзүү,  

сөздүн муундук жана тыбыштык  түзүмүнүн туур алоо, 

сүйлөмдөрдүн анализин камтыйт.  

 Тыбыштардын туура артикуляциясын түзүү жеке 

логопедиялык сабактарда   жүзөгө ашырылат, ал эми тактоо,  

айырмалоо жана автоматташтыруу  -  класстык сабактарда,  чакан 

топтордо,  жана жеке логопеддин сабактарында  да ишке 

ашырылат.   

Бузулган  тыбыштарды коррекциялоо  боюнча иштердин 

тизмеги тыбыштардын кепте пайда болуу онтогенезинде,  сөз    

ырааттуулугу,    алардын артикуляциялык  татаалдыгы жана ар 

бир окуучунун кебинин бузулуу мүнөзү  жана тыбыштардын 

бузулуу көлөмү  менен а ныкталат.  
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Коррекциялык окутуунун жүрүшүндө,  улам татаалданган 

кептик материалдын негизинде фонетикалык окшош 

тыбыштарды айырмалоо,  тыбыштык анализ көндүмүн  

өнүктүрүү жана бышыктоо  боюнча иш жүргүзүлөт.  Тыбыштык 

анализ  тыбыштарды айырмалоо жана автоматта штыруу боюнча 

иштин ийгилигине жол түзөт,  өзгөчө сөздүн ортосунда же 

аягында жайгашкан тыбыштарга,  жазуу жана окуунун 

бузулууларын алдын алат.  

КОБ окуучулардын олуттуу фонематикалык бузулууларын 

эске алып, эне тилиндеги бардык  фонетикалык жактан окшош 

тыбыштарды  айырмалоо боюнча иш жүргүзүү   сунуш кылынат.  

  Туура  сүйлөөнү түзүү жана фонематикалык  талдоону  

өнүктүрүү тематикасы жана тартиби,  биринчи кезекте,   

сабаттуулукка окутуу программасы менен байланыштуу,  бирок 

анын тематикасын алдын алат.   Тиг ил же бул тамганы 

өздөштүрүү  убагына чейин, окуучу  мүмкүн  болушунча   

тиешелүү тыбышты айта билип жана   аны кепте ажырата    

билүү керек.  

Кеп тыбыштарын  айырмалоо жана автоматташтыруу 

процессинде,   сөз  байлыгын өстүрүү, кеңейтүү,  тактоо жана 

системалаштыруу,  синонимдердин,  антонимдерди өнүктүрүү 

жана башка максаттар  ишке ашырылат.    бул  маселелерди 

чечүү,  анын ичинде сүйлөө өнүктүрүү программасын ишке 

ашырууга негизделет,  үндөрдү иштеп сөздөрдүн материалдык, 

жүзөгө ашырылат.  

Психокоррекция сабактары  
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Психокоррекция   сабактарынын максаты окуучулардын 

инсандык касиет -сапаттарынын  өнүгүүсүндөгү көйгөйлөрдү 

азайтууга ,   инсан  аралык мамилелерди нукка келтирүү жана 

өнүктүрүүгө багытталган  окуучулар менен арым -катнаш 

түзүүнүн ар кыл түрүн колдонуу болуп  саналат.  

Психокоррекция   ишинин негизги багыттары:  

  жогорку психикалык функцияларды максаттуу 

калыптандыруу жана өнүктүрүү,  таанып -билүү 

ишмердүүлүгүн диагностикалоо жана өнүктүрүү   

(билим алууга түрткү түзүү,  сезим -кабылдоо,  

мнемоникалык жана ой -жүгүртүү  ишин жандантуу, 

убакыт -мейкиндик түшүнүктөрүн өнүктүрүү);   

  эмоционалдык -эрк чөйрөсүн диагностикалоо жана 

өнүктүрүү,   анын кемчиликтерин коррекциялоо 

(психоэмоционалдык абалды   шайкеш кылуу,     өз   

"мен" абалына оң мамиле түзүү,   өз  алдынча ишеним, 

өзүн -өзү өнүктүрүү,   өзүн башкаруу көндүмдөрүн 

калыптандыруу, ийгиликтүү иш жагдайды түзүү);  

  коммуникативдик  жана байланыш чөйрөсүн  

диагностикалоо  жана өнүктүрүү,   с  социалдык 

интеграция  (эмпатия,  сезимтал,  боорукер болуу 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү);  

  айлана-чөйрө  менен   үзүрлүү карым -катнаш түрлөрүн 

түзүү (үй -бүлө, класс) ,  жамаатта окуучунун коомдук 

абалын көтөрүү,  коомдогу жүрүм -турум көндүмдөрүн 

калыптандыруу жана өнүктүрүү (топтун жүрүш -туруш 
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эрежелерин жана ченемдерин,  коомдук ролун 

маанилүү кырдаалдарда шайкеш түшүнүү);   

  ишмердүүлүктү  жана жүрүм -турумду ыктыярду жөнгө 

салуу көндүмдөрүн калыптандыруу (ишмердүүлүктү  

жана жүрүм -турумду ыктыярду жөнгө салууну 

өнүктүрүү,  пландаштыруу жана контролдоо 

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу).  

 

«Ритмика» коррекциялык курсу.   

Ритмика сабактарынын  максаты психикалык  өнүгүүсү 

артта калган балдардын музыканы кабыл алуу  учурунда 

кыймыл  ыргагын өнүктүрүү болуп саналат.  

Ритмика сабактарындагы коррекциялык иш музыка, 

кыймыл жана оозеки кептин:  музыка  жана сүйлөө,  кыймыл жана 

сүйлөө, музыка,  кыймыл  жана кептин туруктуу өз  ара 

аракеттенүүсүнүн   негизинде  түзүлөт.   Сабактарда  кыймыл, 

мейкиндик,  багыт,   эмоционалдык эрк чөйрөсүнүн  

кемчиликтерин түзөтүү иштери  жүргүзүлөт.  Аталган сабактар    

жалпы жана кептик моториканы өнүктүрүүгө,  мейкиндикте 

багыт алууга, ден соолугун чыӊдоого,   сергек жашоо 

көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.  

Ритмика боюнча иштин негизги багыттары:  

  музыканы кабылдоо (окутуучунун аспап ойноосунда 

жана аудиожазуунун коштоосу мен ен):  музыканын 

коштоосунун аягын жана башталганын угуу аркылуу 

аныктоо; катуу, тынч, акырын, тез ,  жай,  орточо темптеги 
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музыканы угуп айырмалоо жана таануу;  Үчилтик,эки,  төрт 

үлүштүү музыка метрин,  тегиз жана үзүк музыканы угуу 

аркылуу айырмалоо жана  таану у,    (полька,  марш, вальс);  

  мейкиндикте багыт алууга үйрөтүүчү  

көнүгүүлөр: жөнөкөй тизилүүлөр жана кайра  тизилүүлөр 

(чынжырчада мамынын ичинде бир -эки саптан бир, жана 

бири -бирине каршы эки катар,  тегеректин ичинде кысылуу 

жана санын көбөйтүүгө,  класста эркин жайгашуу,  жуп -

жубу менен ар кандай абалды кабыл алуу жана  ж.б.);  

сызыкта жүрүү (алдыга,  артка) тегеректе, ар кандай 

кадамдардын түрлөрү менен белгиленген багытта;  

бурулуулар;  ритмикалык гимнастика:  жалпы өнүктүрүүчү 

көнүгүүлөр,  кыймылдар,  булчуңдард ы шалдыратуу, 

кординацияны өнүктүрүүчү көнүгүүлөр; балдардын 

музыкалык аспаптары менен көнүгүүлөр:  элементардык 

музыкалык аспаптар менен ойноо (шылдырактар,   барабан, 

металлофон,  бубен,  ксилофон, румба, маракас, үч бурчтук, 

жез табак,  ж.б.);  

  музыка коштоосундагы оюндар:  кызыктыруучу, 

атаандаштык элементтери менен музыкалык оюндар жана   

музыка оюн кырдаалдары  (ким  көбүрөөк, жакшыраак, 

астыраак ж.б.)   мейкиндикте багыт алууга оюндар;  бий 

көнүгүүлөрү: бий жана бий   элементтерин музыканын 

коштоосунда аткаруу,  жөнөкөй элдик жана заманбап бий 

композицияларын аткаруу;  

  музыка менен ыр  окуу:  окутуучунун жетекчилиги 

менен музыканын коштоосунда көркөм окуу, обондордун   

ритмикалык үлгүсүн,   кыраатын, темпин, динамикалык 
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боёкторун,   анын басыгынын мүнөзүн келтирү ү,(ийкемдүү, 

үзүк),  тиешелүү аткаруу стилинде (Жеңил, катуураак,  жана 

башка)  

Коррекциялык -өнүктүрүүчү   аймактын мазмунун Уюм өз 

алдынча ПМПКнын сунуштарынын негизинде,  психикалык  

өнүгүүсү артта калган балдарды   жекече өнүктүрүүчү пландын 

негизинде  толукталышы мүмкүн.  

Жеке жана топтук сабактары үчүн  түзөтүүчү -өнүктүрүүчү   

курсту тандоо, өнүгүү курстарда,  алардын салыштырмалуу 

салмагынын тандоо,  мазмун -эси жагынан артта калган 

окуучулардын психикалык өзгөчөлүктөрүн жана атайын билим 

алуу муктаждыктары боюнча уюму тарабынан өз алдынча 

аныкталат.  

5.5.2 .   Коррекциялык иштин программасы    

Түзөтүү (коррекциялык) иштин  программасынын максаты  

КОБ окуучулардын  өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске 

алып, жеке жана дифференциалдык мамилени ишке ашыруунун 

негизинде   БББ ЖББЫБПты (вариант 5.1)  өздөштүрүүнү   

татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

коштоо  болуп саналат.  

Коррекциялык  иштин   программасынын максаты   кеби 

оор бузулган  окуучулардын БББ  ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн  

күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик,  предметтер 

аралык) жетишүүнү камсыз кылышы керек.  

Коррекциялык иштин программасы БББ ЖББЫБПты 

өздөштүрүүнүн  атайын  колдоону  (коштоону ) ишке ашырууга 

багытталган.  
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Башталгыч билим берүү баскычында  коррекциялык иштин 

программасы,   билим берүү уюму тарабынан Мамлекеттик   

билим берүү стандартына ылайык жана болжолдуу 

Программаны эске алуу менен бекитилет.  

 Коррекциялык -  өнүктүрүүчү иш -  окуу жана сабактан 

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -

психологиялык байкоону; комплекстүү  психологиялык -

педагогикалык коштоонун  жеке маршрутун иштеп чыгуу жана  

ишке ашыруу ар бир   укпай калган жана начар уккан окуучунун   

өзгөчөлүктөрүн жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөнүн 

жыйынтыгы боюнча,  анын ичинде  кепти (оозеки жана жазуу 

жүзүндөгү) өздөштүрүү деӊгээлин,  баарлашуу көндүмдөрүн 

ж.б.;   о .э .  негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун 

өздөштүрүү,  жеке өзгөчөлүктөрүн  өнүктүрүү,   балдар жана 

кишилер менен  инсан  аралык  мамилелерин өнүктүрүү ж.б. ;   

атайын (коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) өткөрүү, 

анын ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну  өнүктүрүүгө  

багытталган сабактарды өткөрүү;  билим берүү жараянынын  

бардык катышуучуларын   билим берүү жана сабактан 

тышкаркы иш -чараларды, окуучулардын башталгыч билимдин 

күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү  жетишкендиктерин  

эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү боюнча,    билим берүү 

уюмунда  кеп өнүгүүсү бузулган жа на   кеп өнүгүүсү нормалдуу 

балдар менен  алардын ата -энелери, башкаруу жана 

педагогикалык кызматкерлер  үчүн психологиялык жактан 

бейпил айлана түзүүнү камтыйт.  
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Окуучулардын  жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө 

коррекциялык иштин мөөнөтүн,  кадамдарын жана  неги зги 

багыттарын белгилеп коюуга  мүмкүнчүлүк берет.  

 Түзөтүү (коррекциялык) иштин  программасынын максаты  

КОБ окуучулардын  өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске 

алып, жеке жана дифференциалдык мамилени ишке ашыруунун 

негизинде   БББ ЖББЫБПты (вариант 5.1)   өздөштүрүүнү   

татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык 

коштоо  болуп саналат.  

 Программанын милдеттери :  

•  КОБ балдарды өз убагында аныктоо;  

•  КОБ балдардын атайын билим берүү муктаждыктарын 

аныктоо;  

•  өсүүдөгү бузулуулардын түзүлүшү жана  анын оордук 

даражасы ,жеке өзгөчөлүктөрүнө ылайык окуучулардын  ушул 

категориясы үчүн билим берүү иш -чараларды уюштуруунун 

өзгөчөлүктөрүн аныктоо;   

•  окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүгө,  алардын 

мектепке интеграция  болушуна шарт түзүү;  

•  алардын акыл -эс жана өзгөчөлүктөрүн,  жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен,  окуучулардын бул 

категорияга жекече багытталган психологиялык, медициналык 

жана билим берүү жардамы ишке ашыруу (же) жеке өнүктүрүү,   

•  жеке багытталган түзөтүү -логопедиялык иш системасын 

уюштуруу;    

•  жекече окуу планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  

(зарыл болгон учурда);  
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•  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 

коомдук көнүү боюнча чаралардын тутумун жүзөгө ашыруу;  

•  медициналык, коомдук,  укуктук жана башка маселелер 

боюнча   бул категориядагы балдардын ата -энелерине насаат 

жана усулдук жардам  (мыйзамдуу өкүлдөрү) менен камсыз 

кылуу.  

 

Түзөтүү  ишинин программасынын мазмуну төмөнкү 

принциптерди  белгилейт:  

•  окуучунун кызыкчылыктарын сактоо принциби  -  адис 

окуучунун  кызыкчылыгы үчүн макси малдуу пайда алып  келүү 

менен анын көйгөйлөрүн чечүүсү керек;    

•  системалуулук принциби -  билим берүү ишин бардык 

катышуучуларынын жүрүшүндө окуучулардын катышуусу 

көйгөйлөрүн чечүү үчүн эксперттик иш диагностика,  жөнгө 

салуу жана өнүктүрүү, ошондой эле,  кызматташуу жана 

өнүктүрүү боюнча,  башкача айтканда,  биримдик, өнүгүү жана 

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын өзгөчөлүктөрүн талдоо 

үчүн системалуу мамилени камсыз кылат.  

•  үзгүлтүксүздүк принциби -  окуучуларга  жана анын ата -

энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрү)  логопеддин жардамын 

үзгүлтүксүздүк жолу аркылуу маселени толугу менен чечүүнү  

камсыз кылат.   

•  өзгөрмөлүүлүк  принциби -      ар кандай бузулуулары  бар  

окуучулар үчүн   билим алууда ар кандай   шарттарды  түзүүнү 

камтыйт.  

•  жардам берүү үчүн сунуштук мү нөз  принциби -  ата -

эненин (мыйзамдуу өкүлдөрү) кепилденген юридикалык 
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укуктарынын сакталышын камсыз кылат,  ата -энеси менен 

милдеттүү түрдө макулдашуу, анын ичинде (мыйзамдуу 

көзөмөлчүлөрүнүн),  билим берүү иш -чаралары менен алектенет, 

балдарга билим берүү,  уюмдардын түрүн тандоону,  балдардын 

укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн ден 

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга  билим берүү 

багыты боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү 

балдарды (котормо) атайын (түзөтүү) билим берүү и ш-

чараларын (класстар, топтор) менен алектенген уюмдарды 

сунуштоодо.  

Мүмкүнчүлүгү чектелген   ушул категориядагы ар бир 

окуучу үчүн түзөтүүчү иштердин программасы мазмуну 

ПМПКлардын, Жекече окуу планынын сунуштарына ылайык 

аныкталат.  

 Түзөтүүчү  иш программасын ишке ашыруунун 

этаптары:  

1.  маалыматты (маалыматтык -аналитикалык иш -чаралар) 

топтоо жана талдоо боюнча этап.  Жыйынтык:  балдардын өнүгүү 

өзгөчөлүктөрүн баалоо,  конкреттүүлүк жана атайын билим 

берүү муктаждыктарын аныктоо;  билим берүү чөйрөсүнүн 

баалоо  уюштуруу -усулдук программалар,  материалдык -

техникалык жана адам ресурстук базанын сакталышын камсыз 

кылууга милдеттүү.  

2.  пландаштыруу,  уюштуруу,  макулдашуу (уюштуруу жана 

аткаруу иши). Жыйынтык:  түзөтүү жана өнүгүп багыттагы 

билим берүү иш -чараларын уюштуруу,  ошондой эле  атайын 

түзүлгөн   окутуу -чөйрө,  билим берүү,  өнүктүрүү жана 
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балдардын ушул категориясы коомго  кошуу   үчүн атайын 

колдоо жараяны.  

3.  коррекциялык -өнүктүрүүчү    билим берүү   чөйрөсүн 

диагностикалоо этабы (көзөмөл жана диагностикалык иш ) .  

жыйынтыгы: баланын түзөтүүчү өнүгүү жана билим берүү 

программаларынын белгилүү бир билим берүү 

муктаждыктарына түзүлгөн жана тандалган шарттарга ылайык   

билдирүүдө.  

4.  этап жөнгө салуу жана өзгөртүүлөр (ченемдик -укуктук 

жана жөнгө салуу иши).  Жыйынтык:  билим берүү жараянына 

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулар бул категориядагы балдарды  колдоо,  

билим берүү шарттарын жана түрлөрү менен ыкмалары, 

ошондой эле иш жолдорун өзгөртүү.  

 Коррекциялык иштин программасы өз а ра байланышкан 

багыттарды камтыйт,  алар программанын мазмунун чагылдырат:  

  Диагностикалык иш     

  Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш  

  Кеӊеш иши  

  Маалыматтык -агартуучу иш  

  Диагностикалык иш   окуучулардын  жекече өзгөчө билим 

алуу муктаждыктарын,  өнүгүү динамикас ын,  негизги билим 

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн,  социалдык 

өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо 

максатында комплекстүү изилдөөнү жүргүзүүнү камтыйт. 

талдоо жүргүзүү боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү иштин  

ийгилигинин анализи  жүргүзүлүп  жана аны окуучулардын 
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муктаждыгына, алардын ата -энесинин каалоосуна жараша 

өзгөртүү ишке ашырылат.   

Диагностикалык  иш  ар бир окуучуну  ар түрдүү адистер 

тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог,  психолог,  социалдык 

педагог,  медициналык кызм аткер) комплекстүү изилдөөнүн 

негизинде ишке ашырылат.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш оозеки кептин 

бузулууларын коррекциялоону жана  билим алуунун базалык 

мазмунун өздөштүрүүгө  өз  убагында  логопедиялык жардам 

(колдоо) көрсөтүүнү,  программанын бардык пр едметтик 

аймактарын толук өздөштүрүүсүнө  тоскоол болгон  окуу жана  

жазуу бузулууларын  алдын алууну,  коррекциялоону камсыз 

кылат,    бул категориядагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулардын жалпы окуу иш -аракеттеринин (жеке, 

жөнгө салуу,  таанып-билүүчүлүк,  коммуникативдик) 

калыптануусуна  жол түзөт.  

Коррекциялык -  өнүктүрүүчү    иш төмөнкүлөрдү камтыйт:  

  окуучуларды оптималдуу өнүктүрүүгө багытталган  

жана өзгөчө билим берүү муктаждыктарына ылайык 

коррекциялык программаларды/усулдарды, ыкмаларды   

тандоо;  

  логопед жана  адистер тарабынан кебин өнүктүрүү 

жана окутуу кыйынчылыктарын   жоюу үчүн зарыл 

болгон жеке жана топтук логопедиялык    

(коррекциялык -өнүктүрүүчү) сабактарды уюштуруу 

(адистердин коррекциялык -  өнүктүрүүчү    

сабактарынын жүгүртмөсүнө ылайык);  
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  окутуу жана өнүктүрүү боюнча жалпы билим берүү иш -

аракеттерин калыптандырууга  жана өнүгүүсүндөгү 

бузулууларды  коррекциялоого  багытталган,  билим 

берүү динамикасындагы таанып билүү ишине 

системалык таасир этүү;  

  жогорку психикалык функцияларын  коррекциялоо 

жана өнүктүрүү;  

  окуучулардын эмоционалдык -эрк   жана инсандык 

чөйрөсүн өнүктүрүү  жана анын жүрүм -турумун 

психокоррекциялоо;  

      

 Кеӊеш иши  өзүнө камтыйт:   билим берүүнүн   бардык 

катышуучуларынын анын ичинде,  баланын ата -энесине 

тарбиялоо окутуу,  өнүктүрүү суроолору менен иштөөнүн жалпы 

негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген 

сунуштамаларды иштеп чыгуу;  окуучулар менен иш алып бар уу 

боюнча жекече багытталган ыкмалардын жана  методдорду 

тандоо боюнча  психологиялык, медициналык жана 

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш  

берүүсүн;    түзөтүү -окутуу жана тарбия берүү стратегияларын 

жана усулдарын тандап алуу  суроолору боюнча  үй -бүлөгө 

кеӊеш берүү;  

  Маалыматтык -агартуучу иш  окуучуларды  окутуу жана 

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө,  мугалимдердин жана 

курдаштары менен өз ара аракеттенүү өзгөчөлүктөрүнө 

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге 

түшүндүрүү иш -чараларын ишке ашырууну камтыйт. 

Маалыматтык -агартуучу иш өзүнө камтыйт:   мугалимдер жана 
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ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай категорияларынын 

өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү боюнча 

тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;  маалыматт ык 

такталарды, басылма жана башка материалдарды 

көркөмдөө;мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; 

ата -энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин ж үргүзүү ;   

Психологиялык -педагогикалык камсыздоо билим берүү 

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда 

жана үй -бүлө  шартында жайлуу психологиялык климатты 

түзүүгө багытталган.  Психологиялык -педагогикалык иш 

баланын классташтары, ата -энелер,  мугалимдер ортосунда 

шайкеш мамиле калыптандырууга көмөктү камтыйт; 

класста/мектепте ички кагылышуусу жана топтор арасындагы 

чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш алып барат;  класста 

сезимдик жайлуу шарттарды камсыз кылуу;  жалпы жана 

мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты алдын алуу үчүн 

балага жеткиликтүү  иштерде  ийгилик учурун камсыз кылуу.  

 Программаны  ишке ашыруу   механизми.  

 Инклюзивдик билим берүүдө  түзөтүүчү  иш программасын 

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин 

ортосунда өз  ара аракеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн 

негиз болгон комплекстүү  дисциплина аралык ыкма жатат. 

Мындай мамиле уюштуруучулук -мазмундуу мүнөздөмөлөрү  

түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске алууну талап кылат:  татаал 

(бардык адистер тарабынан  изилдөөнү:  дары герлер, 
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психологдор,  мугалимдер) окуучуну изилдөө;  ар тараптуу жана 

комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө,  эмоционалдык эрк 

сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин     программасын ишке ашыруу үчүн 

адистер өз  ара аракеттеринин мех анизмин натыйжалуулугу 

негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша 

болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн 

жооптуу билим берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар 

түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана 

органдарга  билдирет;  майыптар жана ата -энелер бирикмелери,  

ата -энелер коомчулугун,  коомдук уюмдарды.  

 

5.6.1 .   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы   

окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн  жана муктаждыктарын 

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз 

кылат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окуучулардын ЖББ 

БЫББПты өздөштүрүүсүндө  күтүлгөн натыйжаларга жетишүүгө 

багытталган сабактан тышкары  иш -чаралардын алкагында   

билим берүүнүн башка түрлөрүн жүзөгө ашырууну түшүнүшөт. 

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк  окутуудан башка тарбиялоо 

жана коомго кошулуу көйгөйлөрүн чечүүчү ишмердүүлүктүн 

түрлөрүн   бириктирет  

   Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги 

максаты окуучулардын кызыкчылыктары, шыктары, 
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жөндөмдүүлүктөрү  өнүгүшү үчүн кошумча шарттарды камсыз 

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү 

категориялары (ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен 

иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүүнү камсыз кылуу аркылуу  

коомдук бириктирүүгө салым кошот.   Биргелешкен сабактан 

тышкаркы иш -чаралардын түрлөрү  психикалык өнүгүүсү  

кечеӊдеген окуучулардын жана алардын кадимки   өнүгүп келе 

жаткан курбуларынын   жөндөмдү үлүктөрүн  жана 

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.   

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн  негизги максаты 

окуучуларга коомдо жашоо үчүн зарыл болгон коомдук 

тажрыйбага   жетүү жана коомдо кабыл алынган 

баалуулуктарды пайда болушу үчүн шарттарды түз үү  болуп 

саналат,  психикалык өнүгүүсү  кечеӊдеген ар бир окуучуну 

толук өнүктүрүү жана коомго кошуу үчүн шарттарды түзүү, 

алардын бош убактысында коомдук жана интеллектуалдык 

кызыкчылыктарын өнүктүрүү үчүн тарбиялоо шарттарын түзүү.  

Негизги милдеттер:   

-  окуучулардын алардын жаш курагына жана жекече 

өзгөчөлүктөрүнө негизделген психофизикалык, 

интеллектуалдык жана инсандык өнүгүүнүн бардык 

компоненттеринин коррекциялоо;  

-  күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү,  көз карандысыздык жана 

өз  алдынчалуулукту өнүктүрүү ;  
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-  тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен,  ишмердүүлүктүн   

ар кандай түрлөрүндө   окуучулардын кызыкчылыктарын 

өнүктүрүү;  

-  адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин,  пайдубалын 

айланага жана өзүнө туура баа берүү,  эстетикалык 

муктаждыктарын, баалуулуктарын жана сезимдерин 

калыптандыруу;  

-  эмгекти сүйүүнү,  кыйынчылыктарды жеӊе билүнү,    

натыйжаларга жетүү үчүн туруктуулукту, максатуулукка 

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;  

-  окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн,  коомдук иш 

тажрыйбасын кеӊейтүү,  

-  негизги коомдук баалуулуктарга оң мамилесин 

калыптандыруу;  

-  адамдар менен коомдук байланыш түзүү көндүмдөрүн,  

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,   окучуунун үй -бүлө,  билим 

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна  мүмкүндүк түзүү;  

-  мугалимдер, улуу балдар,  курбу,  ата -энелер  менен жалпы 

маселелерди чечүү боюнча кызматташуу көндүмдөрүн  

өнүктүрүү;   

-  башка адамдарга ишенимин  бекемдөө;  

-  Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү,  башка 

адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү.   

  Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү 

багыттары боюнча уюштурулат:  спорттук -ден соолукту 

чыӊдоочу,  адептик,  коомдук,  жалпы маданий.  Сабактан 

тышкаркы ишмердүүлүктү   ишке ашыруунун уюштуруу  
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формалары: жеке жана топтук сабактар,   экскурсиялар,  клубдар,  

секциялар,   таймаштар,   конкурстар,  коомдук  пайдалуу иш ж.б.  

Билим берүү уюму окуучулардын атайын билим берүү 

муктаждыктарын (анын ичинде жеке),  ата -энелердин 

(мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) каалоолорун,  уюмдун  реалдуу 

шарттарын эсепке алуу менен   сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктүн артыкчылык багыттарын та ндап,  уюштуруу 

формаларын  аныктап алууга укуктуу.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн ЖББ БЫББПты 

өздөштүрүү  процессин колдогон   милдеттүү бөлүгү болуп 

түзөтүү -  өнүктүрүүчү  аймак болуп саналат.   Түзөтүү -  

өнүктүрүүчү   аймактын мазмуну коррекциялык -  өнүктүрүүчү  

сабактар жана ритмика менен берилген  

 Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик 

жалпы билим берүү  стандартынын талаптарына ылайык   

сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө  берилүүчү   (түзөтүү -  

өнүктүрүү аймагына берилген саатты  эске алуу менен),  5   о куу 

жылдын ичинде,    1680 сааттан кем эмес убакытты түзүшү  

зарыл.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк   билим берүү уюмунда 

окуучулардын жигердүү эс алуу учурунда муктаждыктарын 

канааттандыруу,   мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге 

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.  

Окуучулардын сабактан тышкаркы ишмердүүлүгүн   

уюштурган  учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча 

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, 
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маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү  колдонулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы  иш-

чараларды улантуу үчүн каникул  учурунда балдардын жайкы эс 

алуусун уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, 

тематикалык лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү 

уюмдарынын жана кошумча билим берүү уюмдарынын жайкы 

мектептеринин   мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.  

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасын райондун 

этникалык, социалдык –экономикалык жана башка 

өзгөчөлүктөрүн, үй -  бүлөөнүн жана билим берүү процессинин 

башка субъектилеринин каалоолорун эске алуу менен 

системалуу -  ишмердүүлүк  жана маданий -  тарыхый мамиленин 

негизинде  Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана 

бекитилет.  

5.7.2 .КОБ балдар   үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун шарттарын ын системасы  

5.7.2 .1 .  Кадрдык  шарттарга талаптар.  

 

Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда психикалык   

өнүгүүсү  артта калган   окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке 

ашырган педагогикалык кызматкерлердин  ар бир кызмат орду 

боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат орундарынын  

квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.   
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Педагогикалык кызматкерлери:  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,   дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук 

педагог,  кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед 

-  тиешелүү кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик 

педагогикалык билим   (профиль,  сапаттары ) даярдыгы менен 

бирге белгиленген үлгүдөгү   олигофренопедагогика жаатында  

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.  

Мугалим -логопед   «Педагогика» багытындагы «Түзөтүү  

педагогикасы»  профили боюнча жогорку кесиптик билими же 

"Атайын билим берүү"  багыты боюнча «мугалим -логопед» 

адистигине (бакалавр же магистр даражасы, же адистиги 

боюнча) ээ  болушу керек;  

Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн   ар 

кандай кесиптеги жана даярдыктагы  мугалимдердин кесиптик 

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү 

боюнча кайра даярдоодон өтүшү керек.  

 Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге    логопедия 

тармагында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  документи 

болушу керек.   

  Педагогикалык кызматкерлер:  башталгыч класстардын 

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,  дене 

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук 

педагог,  кошумча билим берүү  окутуучу мугалим жана логопед 

-  тиешелүү кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик 
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педагогикалык билим   (профиль,  сапаттары ) даярдыгы менен 

бирге белгиленген үлгүдөгү  инклюзивдик билим берүү 

жаатында  адистиктерин жогорулатуу боюнча документи 

болушу керек.  

Жетектөөчү  кызматкерлер  (административдик персонал)  

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик 

билим берүү   жаатында квалификациясын жогорулатуу  боюнча  

документи болушу керек.  

5.7.2 .2 .  КОБ окуучулар  үчүн башталгыч билим берүүнүн 

болжолдуу ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү 

программаны ишке ашыруунун материалдык -техникалык  

шарттарына талаптар  

 Каржылык  камсыздоо   КОБ окуучулар үчүн БЖББ 

БЫЖББПтын ар бир вариантына  аныкталган материалдык -

техникалык жана кадрдык шарттардын өзгө чөлүгүнө ылайык 

келүүгө тийиш.  

  КОБ окуучу   ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча 

чектөө жок,  курдаштарынын чөйрөсүндө ошол  эле мөөнөттө 

инклюзивдик билим алат деп божомолдоого болот.   Булбалдар 

үчүн атайын билим берүү муктаждыктарына 

ылайыкташтырылган башталгыч билим берүүнүн болжолдуу 

ылайыкташтырылган  жалпы билим берүүчү программа  

каралышы керек,  ал   программаны ишке ашыруу боюнча 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз кылуу үчүн, 

АСБүчүн БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруунун жүрүшүндө   

программанын структурасына  коррекциялык  иштин 
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программасын   милдеттүү түрдө киргизүү  адистердин атайын 

сапаттуу түзүмүн талап кылат;   

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук 

мүмкүнчүлүгү чектелген  бир  окуучу  үчүн   Каржылык  

камсыздоону  аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу 

шарттары  эске алынууга тийиш.  

Каржылоо   БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн адамдык, 

материалдык -техникалык жактан камсыз кылуу шарттары 

СанЭжН ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык 

ПМПКлардын, МСЭКтин, жекече өнүкт үрүү  планын эске алуу 

менен эсептелет.  

 Ошентип,  ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар   

үчүн БЖББ БЫЖББПты   ишке ашыруунун жүрүшүндө   

бузулуулары жок ар бир окуучуну каржылоого караганда 

жогору болушу мүмкүн.   

Билим берүү уюму Стандарттын талаптары на ылайык 

бардык предметтик аймактарды, ан ын ичинде түзөтүү -

өнүктүрүүчү аймактарды, ошондой эле  сабактан тышкаркы 

ишмердүүлүктү материалдык -техникалык камсыздоо үчүн куруу 

эрежелерине жана ченемдерине,  санитардык -гигиеналык 

нормаларга жана өрт коопсуздугу нун талаптарына жооп  

бериши керек.     

КОБ балдар үчүн БЖББ БЫЖББПты    ишке ашыруу үчүн 

материалдык -техникалык шарттар  бул категориядагы  

окуучулардын атайын билим берүү  муктаждыктарына   жооп 

берүүсү зарыл, бул  окуу жараянын уюштурууга;  мейкиндикти 
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уюштурууга;  окутуу үчүн  режимди уюштурууга;  окуучунун 

жумуш ордун  уюштурууга;    окуу китептерине,  окуу 

куралдарына,  окуу материалдары жана көрсөтмө куралдарга  

атайын    мүнөздүү талаптарды коюуну шарттайт.   

5.7.2 .3 .  Программалык -усулдук колдоо шарттары  

 Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруунун 

жүрүшүндө колдонулат:  

  жалпы башталгыч билим берүүнүн негизги билим 

берүү программаларын ылайыкташтырылган 

болжолдуу программалар,  

  түзөтүү -билим берүү программалары, диагностикалык 

жана түзөтүүчү -  өнүктүрүүчү   материал,  мугалим, 

педагог -психолог,  социалдык педагог, мугалим -

логопед  кесиптик ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл 

болгон билим берүү,  

  оор психикалык жана (же) физикалык   өнүгүүсүнүн 

бузулуулары бар  балдарды окутуу учурунда жекече -  

окуу план боюнча ылайыкташтырылган билим берүү 

программалары  колдонулат.  

 

Программаны  ишке ашыруу   механизми.  

 Инклюзивдик билим берүүдө  түзөтүүчү  иш программасын 

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин 

ортосунда өз  ара аракеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн 

негиз болгон комплекстүү  дисциплина аралык ыкма жатат. 

Мындай мамиле уюштуруучулук -мазмундуу мүнөздөмөлөрү  
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түзөтүүчү иш  маалыматтарды эске алууну талап кылат:  татаал 

(бардык адистер тарабынан  изилдөөнү:  дарыгерлер, 

психологдор,  мугалимдер) окуучуну изи лдөө;  ар тараптуу жана 

комплекстүү (таанып билүү ишин изилдөө,  эмоционалдык эрк 

сферасын, окуучулардын  жүрүм -турумун) изилдөө.  

Түзөтүүчү  иштин     программасын ишке ашыруу үчүн 

адистер өз  ара аракеттеринин механизмин натыйжалуулугу 

негизинен коомдук өнөк төштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша 

болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн 

жооптуу билим берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар 

түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана 

органдарга билдирет;  майыптар жана ата -энелер бирикмелери,  

ата -энелер коомчулугун,  коомдук уюмдарды.  
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