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БАШ СӨЗ 

Тилге күйгөнүӊ – элиӊе күйгөнүӊ, 

тилге күйбөгөнүӊ – мекенди сүйбөгөнүӊ 

(макал) 

 Кыргыз тили – кыргыз элинин мамлекеттик тили. Мамлекеттик тил – улуттардын 

ортосундагы, пикир алышуунун куралы. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил ар 

бир окуу жайдын бардык баскычтарында окутулуп келет.  

 Өзгөчө башталгыч класстарда окутулуучу Кыргыз тили предметинин мазмуну 

окуучуларды мамлекеттик тилде сабаттуу окууга, жазууга үйрөтүү жана кеп 

ишмердүүлүгүнүн баштапкы көндүмдөрүнө ээ кылуу багытында окуу стандарты, окуу 

программаларынын талаптарын ишке ашырууну көздөйт.  

Башталгыч класста алган билим сапаты окуучунун андан аркы билим алуусуна 

өбөлгө түзүп, окуучунун окуудагы ийгилигине түздөн-түз таасир этет. Бул убакта окутуу 

балада окуу билгичтигин үйрөтүү менен өзгөчөлөнөт. Өмүр бою үзгүлтүксүз билим алуу 

үчүн адамга окуу билгичтиги эӊ зарыл керектүү сапаттардын бири болуп эсептелет. 

Башталгыч класс жалпы билим берүүчү мектептин пайдубалын түзөт. Ушуга 

байланыштуу бүгүнкү күндө инклюзивдик билим берүүгө да чоӊ көӊүл бурулуп, ден-

соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген башталгыч класстын окуучуларына кыргыз тилин 

үйрөтүү боюнча адаптацияланган программа да иштелип чыккан.  

Ал эми сунушталган колдонмо программанын талаптарына ылайык окуучулардын 

предметтик компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу максаттарын, педагогика жана 

психология илимдериндеги жетишкендиктери, анын ичиндеги инсанга багытталган 

окутуу, проблемалык окутуу идеялары жетекчиликке алуу менен иштелип чыкты.  

 Усулдук колдонмодо мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын категорияларына 

жараша көнүгүүлөр топтому, интерактивдүү усулдар жана ыкмалардын түшүндүрмөсү, 

алар аркылуу түзүлгөн көнүгүүлөр, дидактикалык оюндар топтому, табышмактар, 

жаӊылмачтар жана жомоктор топтому, ошондой эле окуучулардын жетишкендиктеринин 

баалоо жайгаштырылган. 

Колдонмо ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын төмөнкү төрт 

категориясына багытталат: 

 кулагы начар уккан балдар; 

 көзү жакшы көрбөгөн балдар; 

 психикалык өнүгүүсү кечиккен (ПӨК) балдар; 

 кебинде оор бузулуусу бар (КОББ) балдар.  

Мугалимге эскертүү: 

Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар менен иштөөдө сөзсүз түрдө 

жекече мамиле кылуу менен, ар бир окуучунун өзгөчөлүктөрүнө жараша тапшырмаларды 

берүү керек.  
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1. Башталгыч мектепте кыргыз тилин окутуу. Кыргыз тилин экинчи тил катары 

үйрөтүүнүн максаты жана милдеттери 

Башталгыч мектепте кыргыз тилин окутуу негизинен окуучунун угуу, окуу, сүйлөө, 

жазуу, ишмердүүлүгүнө үйрөтүүгө багытталат  Мына ушул натыйжага жетишүү үчүн 

мугалим өзүнүн иш-аракеттерин уюштурат  

Башталгыч мектепте кыргыз тилин окутуу төмөнкү  

мазмундук багыттарда жүргүзүлөт: 

 Сабат ачуу жана сөз өстүрүү 

 Фонетика, орфография, орфоэпия жана сөз өстүрүү  

 Лексика, фразеология жана сөз өстүрүү  

 Морфология жана сөз өстүрүү  

 Синтаксис, пунктуация жана сөз өстүрүү  

 Текст жана байланыштуу кеп  
 

Кыргыз тилин окутуунун негизги максаты күндөлүк турмуш-тиричиликтин түрдүү 

чөйрөсүндө жана турмуштук кырдаалдарда кыргыз тилинде эркин баарлаша алууга, угуп 

түшүнүүгө, окуп түшүнүүгө жана жазууга үйрөтүү.  

Милдеттери:  

– окуучулар өз алдынча ой-пикирин кыргыз тилинде билдирип, темага ылайык 

маектеше алууга жетишүү; 

– кеп ишмердүүлүгүнүн угуу, окуу, сүйлөө, жазуу түрлөрүндө иштөө  көндүмдөрүнө 

ээ болуу; 

– сабакты коммуникативдик ыкмада уюштуруу менен окуучуну турмуштук түрдүү 

кырдаалдарда сүйлөшө алуу менен, кыргызча сүйлөө маданиятына көнүгүү жана кыргыз 

тили аркылуу дүйнө таануусун өстүрүү; 

– кыргыз тилинде массалык маалымат булактарын түшүнүүгө жетишүү; 

– болуп өткөн же боло турган окуя туурасында  монологдук баяндоо, сүрөттөө жана 

ой жүгүртүү түрүндө пикирин билдире алуу; 

– темага ылайык тексттин мазмунун түшүндүрүп өз сөзү менен айтып бере алышы 

жана өз алдынча текст түзө алуу. 

2. Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын өнүгүүсүнүн жалпы 

мүнөздөмөсү жана алардын кеп ишмердүүлүгүндөгү тилдик өзгөчөлүктөрү 

 

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар – психикалык же дене жагынан ар түрдүү 

бузулуусу бар балдар, бул жалпы өнүгүүсүнө таасир этип, балдардын толук кандуу 

жашоосуна тоскоол болот. Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын көпчүлүк 

учурда психикалык ишмердүүлүгүнүн бардык жагынан бузулуу байкалат: көңүл буруу, 

эске тутуу, ой жүгүртүү, кеби, моторика, эмоционалдык сферасы.  

Өнүгүүсүндө кемчилиги бар балдардын өзгөчө ой жүгүртүүсү бузулган. Бала 

элементардык жзалпылоолорду кылуудан кыйналат, мугалим айтып жаткан нерселерди 

абдан тар мааниде кабыл алат. 
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 Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын байланыштуу кеби психикалык 

жактан нормалдуу өнүккөн балдардын байланыштуу кебинен бир топ өзгөчөлүктөрү бар. 

 Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин структурасында кептик бузулуулар 

өзгөчө орунда турат. Илимий изилдөөлөргө таянсак, мындай балдардын кебине 

тыбыштарды айтуудагы бузулуулар, сөз байлыгынын чектелиши, кептин грамматикалык 

түзүлүшүнүн толук түрдө калыптанбагандыгы, аграмматизмдиндин болушу, кептин 

активдүү эместиги мүнөздүү. 

3. Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар менен кыргыз тилинин 

материалдарынын үстүндө иштөөдөгү педагогдор үчүн таянычтар 

Педагог кулагы начар уккан балдарды окутууда төмөндөгү өзгөчөлүктөргө көңүл 

бурушу зарыл: 

 кулагы начар уккан балдарда бир нерседен экинчи нерсеге көңүл коюусу оор 

болот, анткени аларга “ойлонууга” көп убакыт керек. Ошондуктан, кээ бир 

тапшырмаларга убакыт көбүрөөк талап кылынат; 

 кулагы начар уккан балдардын назар салуу натыйжалуулугу, кабыл алуучу 

материалдын сүрөттөй турган сапатына байланыштуу болот. Ошондуктан, окутууда 

абстрактуу көрсөтмөлөр басымдуу болушу зарыл; 

  начар уккан балдардын сөздүк запасынын аздыгы жана балага белгилүү сөздөрдүн 

маанисин так эмес түшүнүү өзгөчөлүгү болгондуктан, педагог сөздүк иштерге көп көңүл 

бурушу зарыл; 

 сөзсүз түрдө кулагы начар уккан балдар менен иштөөдө башталгыч класстын 

мугалими менен сурдопедагогдун биргелешип иштөөсү талап кылынат. 

Педагог көзү жакшы көрбөгөн балдарды окутууда төмөндөгү өзгөчөлүктөргө 

көңүл бурушу зарыл: 

 көзү жакшы көрбөгөн балдарды окутууда көргөзмө куралдардын, аудио-видио 

материалдардын көп болушу зарыл; 

 көрсөтмө куралдар сөзсүз түрдө чоң шрифт (20 шрифт) менен жазылышы керек; 

 көзү жакшы көрбөгөн окуучуларга көрүү жана тактильдик окуу материалдарын 

угуу кабыл алуу менен алмаштырып туруу зарыл; 

 сөзсүз түрдө көзү жакшы көрбөгөн балдар менен иштөөдө башталгыч класстын 

мугалими менен тифлопедагогдун биргелешип иштөөсү талап кылынат. 

Педагог психикалык өнүгүүсү кечиккен (ПӨК) балдарды окутууда төмөндөгү 

өзгөчөлүктөргө көңүл бурушу зарыл: 

 психикалык өнүгүүсү кечиккен (ПӨК) балдар сүйлөм түзүү, сөздөрдү өзгөртүү, 

керектүү муундун астын сызуу көнүгүүлөрүн аткарууда кыйынчылыкка дуушар болот. 

Ошондуктан, окутууда мындай көнүгүүлөрдү бир учурда бербей, ар бирин өзүнчө берүү 

керек; 
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 психикалык өнүгүүсү кечиккен (ПӨК) балдардын кеби жупуну жана сөздүгүнүн 

дифференцирленбегендиги менен айырмаланат. Балдардын айтып берүүсү максаттуу 

болбойт. Аларга туура сүйлөм түзүүгө схемаларды, карточкаларды, таблицаларды, 

практикалык ишмердүүлүктү, оюндарды колдонуу зарыл; 

 мындай өзгөчөлүгү бар балага тааныш болгон предметтердин, тааныш эмес 

ракурста болуп калса, аларды тааныбай калуу мүнөздүү. Мындай кабыл алуунун 

түзүлүшү айлана-чөйрө жөнүндөгү билимдин аздыгынын, чектелгендигинин себеби болуп 

эсептелет. Ошондуктан, педагог айлана чөйрө менен тааныштыруучу чыгармаларды, 

көнүгүүлөрдү көбүрөөк пайдалануусу зарыл; 

 сөзсүз түрдө психикалык өнүгүүсү кечиккен (ПӨК) балдар менен иштөөдө 

башталгыч класстын мугалими менен олигофренопедагогдун биргелешип иштөөсү талап 

кылынат. 

Педагог кебинде оор бузулуусу (КОББ) бар балдарды окутууда төмөндөгү 

өзгөчөлүктөргө көңүл бурушу зарыл: 

 кебинде оор бузулуусу (КОББ) бар балдардын тыбыштарды айтууда каталар 

байкалат. Ошондуктан, педагог ар бир тыбыштарды айттырууда туура жана туура эмес 

айтып жатканына абдан чоң маани берүүсү зарыл; 

 мындай өзгөчөлүгү бар балдардын көңүл буруусунун туруксуздугу, бир нерсеге 

кошулуусу, бир нерседен экинчи нерсеге которулуусу жана бөлүштүрүлүшүнүн 

оорчулугу менен айырмаланат. Ошондуктан, педагог, сабак өтүп жатканда, кызыктыруучу 

көргөзмө куралдарды колдонуу менен, темаларды жөнөкөйлөштүрүп өтүүсү зарыл; 

 кебинде оор бузулуусу (КОББ) бар балдардын фонетикалык жактан туура оозеки 

кебинин өнүкпөгөндүгү, лексикалык запастын аздыгы, жазуу кебиндеги каталардын 

болушу мүнөздүү. Ошондуктан, педагог сабак өтүүдө окуучунун тыбыштарды айтуусуна, 

сөздүгүн жаны сөздөр менен байытууга, грамматикалык каталарды азайтууга 

аракеттенүусү зарыл;  

 сөзсүз түрдө кебинде оор бузулуусу (КОББ) бар балдар менен иштөөдө башталгыч 

класстын мугалими менен логопеддин биргелешип иштөөсү талап кылынат. 

4. 1-4-класстын окуучулары үчүн болжолдуу календардык-тематикалык 

пландаштыруу 

Төмөнкү сунушталган болжолдуу календардык-тематикалык пландаштырууну 

педагогдор кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучулар үчүн негиз катары колдоно алышат.  

1-класс үчүн календардык-тематикалык пландаштыруу 
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(жумасына 3 саат– жыл бою 104 саат) 

№ Грамматикалык тема Кептик тема сааты Кеп үлгүлөрү 

I чейрек - 27 саат 

1 Ким? Эмне? деген суроого 

жооп берүүчү зат атооч 

сөздөрү; 

Үй-бүлө.   

Саламдашуу, таанышуу 

2 -Саламатсызбы? 

-Саламатчылык. 

2 Ким? Эмне? 

ө, ү тыбыштары  

 

Адамдын ким экенин, 

буюмдун эмне экенин 

сурап билүү 

 

2 -Бул ким? 

-Ал бала (кыз) 

(мугалим). 

-Бул эмне? 

-Ал (үй) китеп. 

3 Ким кайда? (каерде? каякта?) 

ээ, өө, оо созулма үндүүлөрү 

 

Ким кайда турат?  

Ким кайда иштейт?  

 

2 - Сергей (мугалим) 

каякта? 

- Сергей (мугалим) 

бөлмөдө (класста) 

- Адилет каякта? 

- Адилет короодо 

(бөлмөдө) 

4 Эмне кайда? (каерде, каякта?) Биздин үй 2 Бул кайсы бөлмө?   

5 Кандай? Канча?  

үү, уу созулмалары.  

-лар мүчөсүнүн уланышы. 

 

Үй-бүлө мүчөлөрүнүн 

сырткы келбети, мүнөзү  

2 - Булар кимдер 

(эмнелер)? 

-Алар: атам, апам, эжем, 

иним. Эжем сулуу. Апам 

мээримдүү. Атам 

акылдуу. Иним күчтүү.  

6 -гы, -кы тыбыштары 

   

Учурашуу, коштошуу 2 Кандай? Жакшы.  

Жакшы бар. Кош бол. 

7 Жак мүчөлөрү. Мектеп  2  

8 Таандык мүчөлөр.  

-ың жана -ым таандык 

мүчөсүнүн  жалганышы 

Окуу куралдары  2  

9 Кайда? Каерде?  Класста  2  

10 Канча?  10дон 100гө чейинки 

сандар.  

2  

11 Ким эмне менен алектенет? Убакыт 4  

12 Кайталоо   2  

13  Жыйынтыктоо   1  

II чейрек - 22 саат 

1  -бы мүчөсү 

 

Нерсе, адам тууралуу 

сурап билүү 

4 -Бул Жамалбы? 

2 Канча, канчоо? 

 

Буюмдар. Оюнчуктар  3 -Бул канча алма (китеп)? 

-Ал он алма (китеп). 

3 Эмне кылып жатат? 

Эмне кылып жатышат? 

Кимдин, эмненин учурда 

эмне кылып жатканын 

айта билүү 

4 Улан эс алып отурат.  

Балдар ойноп жатышат.  

4 Эмне кылам? Эмне кылабыз? 

деген суроолор. 1-жактын 

жекелик жана көптүк сандагы 

жак мүчөлөрү. 

Кыргыздын улуттук 

оюндары  

3  

5 Эмне кайда? Дүкөндө  2  
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6 Бул эмне? Ал кандай? Китеп  2  

7 Ким кайда?  Китепканада    2  

8 Кайталоо   2  

III чейрек – 33  саат 

1 Кандай? деген суроого жооп 

берген сөздөр 

Жаңы жыл майрамы  

 

2 Бул үй бийик. (Бул шире 

таттуу). 

 

2 Эмне кылып жатат?  Кышкы каникул 3  

3 Эмне кылып жатышат?  Кышында.   2  

4 Ооба, жок  деген сөздөрдүн 

мааниси  

Жыл мезгилдери. 3 Ооба (жок), менин 

телефонум бар (жок). 

5 Кайда? Каякка? деген 

суроолордун   мааниси 

Кышкы оюндар 2 -Сен каякка барасың?  

-Мен үйгө (стадионго) 

барам. 

6 Эмне кыласың?  Балдар кантип эс алат?  1  

7 -мын, -сың жак мүчөлөрүнүн 

зат атооч сөздөрүнө уланышы 

Жаз келди. Жазында   2 Мен Андреймин 

(окуучумун).  Мен 

Асандын баласымын 

(кызымын).  

Сен Асандын 

баласысыңбы? 

-Ооба (жок) 

8 Же бөлүкчөсүнүн тандоо жана 

ажыраткыч маанисин билүү 

Үйдө же көчөдө 2  

9 Кандай? кайсы?  Жазгы майрамдар  3  

10 Кимдики? деген суроого 

жооп берүү  

 

Кийим-кечелер  3 Бул китеп Асандыкы 

(Асандыкы эмес, 

Сергейдики).  

11 Кимдин? деген суроого жооп 

берүү  

Баш кийимдер  2  

12 Жалпы таандык  -ныкы 

мүчөсү 

Сырт кийимдер  2  

13 Эмне кылат?  Идиш-аяк.  2  

14 Эмне кылышат?  Тамак-аш 1  

15 Эмне кылышат?  Нан  1  

16 Чейректик кайталоо   2  

IV чейрек –  27 саат 

1 Эмес сөзүнүн тануу мааниси Макул эмес 1 Бул китеп (көйнөк) 

меники эмес.  

2 Каршы сөзүнүн мааниси  Каршы  1  

3 Канчанчы?  Неченчи?  Сергек жашоо  2 Бүгүн канчанчы апрель? 

Класста канча окуучу 

бар? 

4 Аз, көп  сөздөрү Жаратылыш  2 Кыргызстанда тоолор, 

суулар көп.  

Айылда автобус аз. 

5 Кантип?  Жаныбарлар  1 Жаныбарлар – ... 

6 Кайсы?  Жапайы айбандар  1 Жапайы айбандар – ...  

7 Эмне?  Эмнелер? Үй жаныбарлары 1 Үй жаныбарлары – ... 

8 Эмне кылат? Эмне кылышат?  Өсүмдүктөр  2 Өсүмдүктөр – ... 

9 Кандай?  Жашылчалар  1 Жашылчалар – ... 
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10 Кантип?  Жемиштер  1 Жемиштер– ...  

11 Кыска үндүүлөр  Өлкө  2 Кыргызстан – ... 

12 Созулма үндүүлөр Менин шаарым  2 Бишкек – ... 

13 1-жактын жекелик жана 

көптүк сандагы жак мүчөлөрү  

Менин айылым  2 ... – менин айылым  

14 Текст түзүүнүн  өзгөчөлүгү  Менин дарегим  2 Менин дарегим – ... 

15 Эссени кантип жазат?  Кыргызстандын  тарыхый 

жерлери  

2  

16 Ким? Кимдер?  Белгилүү адамдар  2  

17 Кайталоо   2  
 

2-класс үчүн календардык-тематикалык пландаштыруу 

(жумасына 3 саат– жыл бою 104 саат) 

№ Грамматикалык тема Кептик тема сааты Кеп үлгүлөрү 

I чейрек - 27 саат 

1 Зат атоочтун илик жөндөмөсү -нын 

мүчөсү.  

Үй-бүлө.   

Ата-эне  

2 -Саламатсызбы? 

-Ассалом-алейкум, таята. 

2 Я, ю,ё,е тамгаларынын жазылышы 

менен айтылышы: таята, таяке, 

таене, таеже.  

Чоң ата, чоң апа  

Таята, таяке, таене, 

таеже.  

2 -Бул ким? 

-Ал таята. 

-Бул эмне? 

-Ал коён. 

 

3 Таандык ат атоочтор, таандык  

мүчөлөр -м, -ң, -сы: менин апам, 

сенин апаң, анын апасы.  

Менин 

туугандарымдын 

кесиби 

 

2 - Апаң ким болуп 

иштейт? Апаң каякта 

иштейт? 

- Атаң ким болуп 

иштейт? Ал каякта 

иштейт?  

4 Сан атоочтор  Телефондо 

сүйлөшүү 

2 Мен 2-класста окуйм. 

Менин апам 30 жашта. 

5 Кесиптин -чы мүчөсү Адамдын сырткы 

келбети, мүнөзү  

2 Менин апам сүрөтчү, 

атам жумушчу. Таятам 

доктор, таенем  тигүүчү. 

Чоң энем иштебейт.  

Менин  эжем студент, 

иним окуучу.    

6 Кайда?  

 

   

Досумдун / 

курбумдун  аты 

2 Досум мектепте. Апам 

иште, таенем үйдө.  

7 Таандык мүчөнүн 1-жагы көптүк 

түрү 

 Биздин үйүбүз 2  

8 Эмне кайда? (каерде, каякта?)  

Буйрук сүйлөм  

 

Менин бөлмөм   2 Асел, гүлгө суу куй 

 

9 Кайда? Каерде?   Боз үй 2 Боз  үй – ... . Боз үйдө ... 

10 Канча? Нече?  Жылкы  2 Жылкы – ... 

11 Кандай?  Төө  4 Төө – ... 

12 Кайталоо   2  

13  Жыйынтыктоо   1  
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II чейрек - 22 саат 

 Зат атооч: Бул ким? Бул эмне?    Мектеп  

Мектепте  

4 -Бул Жамалбы? 

 Суроонун -бы мүчөсү 

   

Кыргыз тили 

сабагында   

3 №28 мектеппи? Бул 

сызгычпы? Сабак 

окудуңбу? Ооба, окудум. 

Жок, окуган жокмун. 

 Эсептик, иреттик сан атоочтор.  
Канча? Канчанчы? деген суроолор.    

Мугалимдер күнү  4 Сен канча жаштасың? 

Мен 8 жаштамын. А 

сенчи? Сен канчанчы 

класста окуйсуң? 

 Этиштин учур чагы.    Убакыт  

 

3 Саат канча болду?   

Саат  ...  болду.  

 Этиштин жак мүчөлөрү.  Мектепке эрте 

келем 

2 Эмне кылып жатасың? 

Эмне кыласың? Окуп 

жатам. 2-класста окуйм.     

 Барыш жөндөмөнүн -га мүчөсү  Менин иш күнүм  2 Эртең менен турам. 

Мектепке барам. Сабакка 

даярданам. 

 Эмне кыл?  Оку, иште, эринбе 

...    

2  

 Кайталоо   2  

III чейрек – 33 саат 

 Эмне болот? Кандай болот?  Аба –ырайы 2   

 Суроолуу сүйлөм 

 

Жыл мезгилдери  3 Ооба, жагат. Жок, 

жакпайт. 

 Жай сүйлөм Кышында.   2  

 Илептүү сүйлөм Жылдын төрт 

мезгили  

3   

 Зат атоочтор. Ким? Эмне? деген 

суроолор 

Жаз мезгили  2   

 Ким? Эмне? деген суроолор Жазында  1  

 Көптүктүн  -лар мүчөсү  Нооруз 2   

 

 

 Чыгыш жөндөмөсүнүн -дан 

мүчөсү.  

Кийим-кечелер 2  

 Атооч жөндөмөсүн    кайталоо. Баш кийим. 

Улуттук баш 

кийимдер  

3  

 Барыш  жөндөмөсүнүн мүчөлөрүн 

кайталоо. 

Бут кийим  3   

 

 Жатыш жөндөмөсүнүн мүчөлөрүн 

кайталоо.  

Идиш-аяк 2  

 Сөз айкашы  Улуттук идиш-

аяктар  

2  

 Эсептик сан атооч Азык-түлүктөр  2  

 Илик жөндөмөсүнүн мүчөлөрүн 

кайталоо. 

Улуттук тамак-

аштар  

1  

 Чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөлөрүн 

кайталоо. 

Кымыз  1  
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 Кайталоо   2  

4-чейрек 27 сабак 

 Керек, керекпи, кереги жок деген 

сөздөр менен сүйлөм 

Жаратылыш  1 Бул китеп (көйнөк) 

меники эмес.  

 

 -бы сурама бөлүкчөсүнүн, 

 эмес терс формасынын мааниси  

Жапайы 

жаныбарлар  

1  

 Кайда (каерде), эмне кылат? –

суроолорунун мааниси  

Жапайы куштар  2  

 Эмне? Эмнелер?  Чабалекей  2  

   Эмнелер кайда?  Жашылчалар  1  

 Ким?  Эмне?    Карагат  1  

 Эмне? Эмнелер өсөт?  Жемиш багы  1  

 Эмнелер кайда өсөт?  Жемиш дарагы  2  

  Дандар  1  

 Унгу жана мүчө Кыргызстан – 

менин өлкөм  

1  

 Илик жөндөмөсү Менин кичи 

мекеним  

2  

 Ат атоочтор Биздин Кыргызстан  2  

 3-жактагы таандыктын –нын мүчөсү Кыргызстандын 

борбору 

2  

 Текст түзүү  Ысык -Көл – 

кыргыз жеринин 

бермети  

2  

 Баяндоо  Ала –Тоо 2  

 Ким? Кимдер?  Манас – кыргыз 

элинин    баатыры  

2  

 Кайталоо   2  

 

3-класс үчүн календардык-тематикалык пландаштыруу 

(жумасына 3 саат– жыл бою 104 саат) 

№ Грамматикалык тема Кептик тема саа

ты 

Кеп үлгүлөрү 

I чейрек - 27 саат 

1 Бул эмне? Бул ким? Эмне кылып 

жатат? деген суроолорду кайталоо.  

Менин үй-бүлөм – 

менин кичинекей 

өлкөм 

2 Менин үй-бүлөм ... 

2 3-жактын таандык  -сы мүчөсү  Үй-бүлө 

мүчөлөрүнүн 

милдеттери  

2 уйку бөлмөсү, конок 

бөлмөсү ...  

жыйна-, тазала-, иште- 

3 Кандай? деген суроо 

 

Менин апам. 

Менин апам 

кандай? 

2 Менин апам ...  

4 Жатыш жөндөмөсүнүн -да, -нда 

мүчөсүн кайталоо. 

Менин 

милдеттерим 

2 Үй жыйнайм, сабак окуйм, 

таштанды төгөм. ...  

5 Көптүктүн -лар мүчөсү. Үй-бүлөлүк 

майрамдар   

2 Майрамдар – ...  . 

6 Кандай? Мүнөз  2 ... мүнөзү ...  

7 Жандооч Биздин үйүбүз    2 Биздин үйүбүз ...  
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8 Этиштин өткөн чагы, -ды мүчөсү. Менин досум / 

курбум 

2 Менин досум  китеп окуду, 

комуз ойноду, ... 

9 Этиштин учур чагы. Ар бир кесип – 

ардактуу 

2 Иштеп жатат, окуп жатат, 

окутуп жатат ... 

    

10 Этиштин келер чагы  Менин мектебим  2 Келечекте мектеп ... 

11 Эмне? Эмнелер? Менин классым 2 Классым эмеректер, окуу 

каражаттар менен 

камсыздалган.  

 Эмне ? Эмнелер?  Окуу куралдарым 3 Окуу куралдар – ...  

12 Кайталоо   2  

13  Жыйынтыктоо   2  

II чейрек - 22 саат 

 Кандай? Канча? деген суроолор.  Китеп эмне үчүн 

керек?  

4 Окуу куралдарым ...  

 Жандооч Ынтымактуу класс  3 Китеп окуш үчүн керек. 

 Зат атоочтун көптүктүн -лар 

мүчөсүн кайталоо.  

Мектеп 

китепканасы  

 

4  Балдар, кыздар ...  

 Көптүктүн -быз мүчөсү: окуйбуз, 

сүйлөйбүз 

Менин иш күнүм  3 Мектеп китепкансында биз 

окуйбуз, сүйлөйбүз 

 -мын мүчөсү Убакыт. Саат   2 Мен окуймун, сүйлөймүн.  

 Кайсы?  Жума күндөрү     2 Саат канча болду?   

Саат  ...  болду 

 Эмне кылат?  Окуучунун бир 

күнү 

2 Дүйшөмбү, ...  

 Кайталоо   2  

III чейрек – 33 саат 

 Этиштин өткөн чагы.  Оюнчуктар  2   

 Этиштин учур чагы Кыргыз улуттук 

оюндары   

3  

 Кандай? деген суроо Спорт жана биз    2  

 Созулма үндүүлөр. Кызыгуулар  

Хобби   

3  

 Зат атоочтун илик, барыш, чыгыш 

жөндөмөлөрүнүн мүчөлөрүн 
кайталоо 

Күз   2  

 Зат  атоочтун көптүк саны, -лар 

мүчөсүн кайталоо 

Кыш  1  

 Кайда? Качан?   Кыштын бир күнү  2  

 Кандай?   Жаз  2  

 Этиштин келер чагы.   Улуттук баш 

кийимдер  

3  

 Кайда? Качан? Канча? Кандай? 

деген суроолорду кайталоо. 

Азык-түлүктөр 3  

 Кайда? Качан? Канча? Кандай? 

деген суроолорду кайталоо. 

Дүкөндө  2  

 Кайда? Качан? Канча? Кандай? 

деген суроолорду кайталоо. 

Ашканада  2  

 Этиштин жөнөкөй учур чагы. Зоопаркта  2  

 Этиштин жөнөкөй учур чагы. Жемиштер  1  
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 Этиштин жөнөкөй учур чагы. Айылда  1  

 Кайталоо   2  

 

4-чейрек 27 сабак 

 Зат атоочтор. 3-жактын -ы,-сы 

мүчөсү  

Мекеним – 

Кыргызстан  

1  

 Бул эмне? Ал кандай? деген 

суроолор. 

Бишкек шаары   1 Кыргызстандын борбору. 

 Жатыш жөндөмөсү: Кимде? Эмнеде? 

Кайда? 

Кыргызстандын 

кооз жерлери   

2  

 Зат атоочтун табыш жөндөмөсү:  

Кимди? Эмнени? 

Кыргыз элинин 

белгилүү адамдары  

2  

 Ким? Бүбүсара 

Бейшеналиева  

2  

 Ким? Кимдер?  Т. Сатылганов  2  

 Этиштин өткөн чагы. Эмне кылды?   Музейде  2  

 Этиштин өткөн чагы. Эмне кылды?   Циркте  2  

 Этиштин өткөн чагы. Эмне кылды?   Театрда  2  

 Этиштин учур чагы. Эмне кылып 

жатат? 

Паркта 2  

 Этиштин келер чагы. Эмне кылат? Шаарда сейилдөө 2  

 Суроолуу сүйлөмдөр. Белгилүү даталар  2  

 Кандай? Кайсы? Кыргыз музыкалык 

аспаптар 

2  

 Кайталоо   2  

4-класс үчүн календардык-тематикалык пландаштыруу 

(жумасына 3 саат– жыл бою 104 саат) 

№ Грамматикалык тема Кептик тема саа

ты 

Кеп үлгүлөрү 

I чейрек - 27 саат 

1 Уңгу жана мүчө  

 

Үй-бүлө. Биз 

ынтымактуу үй-

бүлөбүз.  

2  

2 Таандык мүчөлөр. Жалпы таандык 

мүчө 

  Туугандар   2  

3 Сөз жасоочу мүчөлөр: -чы, -луу,  

жана сөз өстүрүүчү мүчөлөр: -лар, --

дай, -ынчы, -гыла, -ган, -ды 

Мен ким болгум 

келет?  

2  

4 Бул ким? Булар кимдер? Менин ата-энем 

ким болуп иштейт 

2  

5 Зат атооч сөздөрдөн түзүлгөн сөз 

айкаштары. 

Кесиптер пайдалуу  2  

6 Сөз жасоочу мүчөлөр жана сөз 

өстүрүүчү мүчөлөр  

Менин жайкы 

каникулум 

2  

7 Таандык мүчөлөр. Жалпы таандык 

мүчө 

Менин мугалимим  2  

8 Таандык мүчөлөр. Жалпы таандык 

мүчө 

Менин классташым  2  

9 Таандык мүчөлөр. Жалпы таандык 

мүчө 

Менин досум / 

курбум 

2  
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10 Этиштин өткөн чагы  Менин жактырган 

сабагым 

2  

11 Этиштин учур чагы. Менин иш күнүм 2  

12 Этиштин жак мүчөлөрү.     Менин окуу күнүм   3  

13 Жат жазуу   2  

14 Кайталоо   1  

  Жыйынтыктоо   1  

II чейрек - 22 саат 

 Эмне? Эмнелер? Кандай?  Кыргыз улуттук 

оюндары  

4  

 Кандайча?  Качан?  Кызыгуулар.   3  

 Кантип? деген суроолор Ден соолук  4  

 Эмне кылат?  Кышка даярдык  3  

 Эмне кылышат?  Кышкы эмгек  2  

 Эмне кылып жатышат?   Кышкы оюндар  2  

 Эмне кылды?   Майрамдар  2 жагабы? кызыктуубу? 

пайдалуубу? 

 Жат жазуу   1  

 Кайталоо  1  

III чейрек – 33 саат 

 Этиштин терс формасы: -ба мүчөсү.  Жаңы жыл  2   

 Чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөлөрү: -

дан, (-сы) -нан 

Дүкөндө  3  

 Жатыш жөндөмөсүнүн мүчөлөрү: -

да, -нда. 

Кийим-кече 

дүкөнүндө  

2  

 Этиштин учур чагын кайталоо Баш кийимдер 

дүкөнүндө  

3  

 Эмне кылып жатат? Бут кийимдер 

дүкөнүндө  

2  

 Эмне болуп жатат? Сырт кийимдер 

дүкөнүндө  

1  

 Таандык мүчөлөр. Жалпы таандык 

мүчө 

Улуттук кийимдер 

дүкөнүндө  

2  

 Зат атооч сөздөрдөн түзүлгөн сөз 

айкаштары. 

 Азык-түлүк  

дүкөнүндө 

2  

 Зат атоочтун чыгыш жөндөмөсү  Ким эмне сатып 

алат?   

3  

 Бул эмне? Булар эмнелер? Жаз келди. 

Жазында  

3  

 Бул эмне? Булар эмнелер? Жазында кандай 

кийинет?  

2  

 Кандай? Нооруз 

майрамында  

2  

 Эмнеден? Кимдин буюму?   Майрам  менен 

куттуктайбыз  

2  

 Кимдики?  Эмненики? Белек  1  

 Жат жазуу   1  

 Кайталоо   2  

4-чейрек 27 сабак 

 Этиштин учур чагы. Эмне кылат?  Жаныбарларга 

камкордук   

1  
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 Эмне кылышат? Эмне болот? Жаныбарлардын 

балдары  

1  

 Жак мүчөлөрү Сергек жашоо  2  

 Суроолуу -бы мүчөсүн кайталоо Эмгек  2  

 Эмне үчүн? деген суроо Айылда  2  

 Кандай? Кайсы? Кантип? Качан? 

деген суроолорду кайталоо.  

 

Айылдагы эмгек  2  

 Зат атоочтун илик жөндөмөсүн,  

-нын мүчөсүн кайталоо 

Шаардагы эмгек  2  

 Эмне кылган?  

 

Окуу – эмгек  2 Адамдардын эмгегин 

сыйлаш керек. 

 Эмне болгон? Эмгек баатырлары  2 Эмгекти баалаш керек. 

Эмне үчүн? деген суроо 

 Этиштин учур чагы. Эмне кылат? Скульптура  2  

 Эмне кылыш керек? Эмне кылбаш 

керек? 

Меймандостук  2  

 Кандай? Кайсы? Кантип? Качан? 

деген суроолорду кайталоо.  

 

Нанды кантип 

бышырат?  

2 -ны мүчөсү 

 Этиштин учур чагы. Эмне кылат? Ашканада. Мектеп 

ашканасында    

2 Зат атоочтун  жатыш 

жөндөмөсү 

 Жат жазуу   1  

 Кайталоо  1  

 

5. Сабаттуулукка үйрөтүү 

Сабатка үйрөтүүдөгү даярдыктар. Алиппеге чейинки мезгил. 

Сабатка үйрөтүү – бул баланы окууга жана жазууга үйрөтүү болуп эсептелет. Сабат 

ачуунун элементардык бөлүгү окуу жана жазуудан башталат. «Алиппе» окуу аркылуу 

балага мектептен окуунун жана жазуунун элементардык бөлүгүн үйрөнүү менен аны 

өркүндөтүүгө калыптанат. Сабатка үйрөтүү илими лингивистика менен тыгыз 

байланышкан. Мында кеп ишмердүүлүгүнүн негизги түрү болгон окуу жана жазууга 

басым жасайт. Окуу жана жазуу – бул адамдын кеп ишмердүүлүгүнүн түрү, ал эми окууга 

жана жазууга машыгуу – бул кеп ишмердүүлүккө машыгуу. Окууга жана жазууга 

машыгуу – бир мезгилде оозеки кепти угууда, кабыл алууда калыптанат. Сабат ачуу – кеп 

ишмердүүлүгүнүн түрдүү функциясын аткара алат: аңгеме, айтып берүү, байкоо, 

табышмактын жообун табуу, декломация, теле берүүлөр, радио уктуруулар ж б. Бул 

жумушту окуу жана жазууга үйрөтүүдө кеп ишмердүүлүгүн түзүүгө шарт түзөт. Сабатка 

үйрөтүүгө машыгуу башкы ролду ойнойт. Машыгуусуз сабат ачууну жүргүзүү мүмкүн 

эмес. Чындыгында, сабатка үйрөтүүдө бала көп окуп, көп жазыш керек. Окуу жана 

жазууда текст менен иштөө колго алынат, кайта-кайта окуу, жооп берүү иштери 

жүргүзүлөт. Окуу жана жазуу – бул биргелешип ишке ашырылуучу процесс, ал адамдын 

өнүгүүсүндө активдүү машыгуучу катарында роль ойнойт. Сабат ачууда окуунун жана 

жазуунун ролу өз деңгээлинде жүргүзүлүүсү зарыл. Ошондуктан, окуу процессинде 

окуучулардын психологиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу 

милдеттүү. Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар менен иштөө ыкмаларын 

билүү да маанилүү.  
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Сабатка үйрөтүү системасынын алиппеге чейинки мезгили (даярдоо) бир айлык 

мөөнөттө камтыйт. Бул баскычта практика жүзүндө окууга, жазууга даярдык көрүү 

жумуштары жүргүзүлөт.  

Ушул убакыттын ичинде мугалим балдар менен таанышып, алардын ар биринин 

кандай билим деңгээлде келгендигин байкоого алат. Мугалим класстагы мүмкүнчүлүгү 

чектелген окуучуларга карата дифференцирлеп жана жекече окутуу үчүн усулдарды жана 

ыкмаларды тандайт. Алиппе мезгилине даярдоочу ар кандай мазмундагы көнүгүүлөрдү 

жүргүзүлөт  Мугалим тарабынан окулуп берилген жомоктордун мазмунун сүйлөп берүүгө 

көнүгүшөт.  

Даярдоо мезгилинин негизги милдетитери төмөнкүлөр: 

– окуу ишмердүүлүгүнө көнүктүрүү, 

– мектептин тартибине үйрөтүү, кептеги тыбыштарды анализдөөгө, окууга жана 

жазууга даярдоо,байланыштуу кебин, сөз байлыгын байытуу, аңгеме жана сүйлөм 

түзүүгө калыптандыруу.  

Даярдоо мегили эки баскыч боюнча жүргүзүлөт: 

1  Бала негизинен кеп, сүйлөм, сөз, муун, басым, тыбыш, үндүү, үнсүз, тамга, үндүү, үнсүз 

тыбыштарды бири-бирине салыштырууга. Буга параллель сөз жана муунду системалар 

аркылуу моделдештирүүнү үйрөтүү башталат.  

2  Эң алгачкы жолу «Алиппе» китеби менен тааныштырылат, андагы жазууга берилген 

материалдарды, көнүгүүлөрдү анализдеп-синтездөө, колго машыгуучу көнүгүүлөрдү 

жасоо, алар аркылуу баланын угуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү. Буга кошумча катарында 

бала окуунун башталышында тыбыштын, муундук жана тыбыштын анализдөөгө жана 

синтездөөгө үйрөнүү аркылуу тилдеги кептин, тыбыштык түзүлүштөрдү айырмалоого 

калыптанууга тийиш. 

«Алиппе» окуу китебинин тематикалык түзүлүшү сабатка үйрөтүүдө төмөндөгү 

материалдарды окутуу ишке ашырылат: 

Кеп (оозеки жана жазуу). Сүйлөм. Сөз. Сөз жана сүйлөм. Муун, басым. Кеп жана 

тыбыш. Үндүү жана үнсүз тамгалар. Ар бир бешинчи сабактан кийинки кайталоо, ар бир 

жуманын аягында 17-18 мүнөттүк класстан тышкаркы окуу жүргүзүлөт. 

Даярдоо мезгилинде жазууга үйрөтүүнүн милдети:  

– партага туура отуруунун эрежелери менен тааныштыруу, жазуу куралдары, б а 

калем, калем сап, дептер менен тааныштыруу, колго, колдун манжаларына 

толкундуу, кыймыл бере турган жана көз өлчөмүн болжолдоого көнүктүрүүчү 

даярдык көнүгүүлөрүн жүргүзүү.  

Алиппеге чейинки мезгилде жазууга даярдоочу көнүгүүлөргө геометриялык 

фигуралардын жемиштердин, жашылчалардын сүрөттөрүн боёо, дептердин сызыктары 

боюнча ийрекчелер,  жааларды сызуу жумуштарын жүргүзүү.  

Тамгалардын жөнөкөй элементтерин жаздырууда тик түшкөн түз таякча, төмөн жагынан 

жогору карай имерилген таякча, жогору жагынан төмөн карай имерилген таякча, жогору 

жана төмөн жагынан тең имерилген таякча, кыл сызыктар аркылуу кошулуучу түз таякча, 

тегерек, узун түз таякча, төмөн жагы илектешкен узун таякча. 

Жазуу сабагынын тематикасы «Алиппе дептер» жана анын түзүлүшү, беттери, 

сызыктардын ортосундагы аралык, түз жана кыйыр сызыктар, оңго жана солго 

тартылуучу сызыктар, түз, кыска сызык, жогортон төмөн карай кеткен жол, узун торчо 

сызык, тегерек, оң жана тескери тартылуучу жарым тегерек менен тааныштыруу. 
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Даярдоо этабынын экинчи баскычында эң алгач үндүү тыбыштар, кыска үндүүлөр 

жана үнсүздөр, ага карата сюжеттүү сүрөттөр, сүрөттөр менен иштөөгө, тамгалардын 

белгилери боюнча жазууга үйрөнүшөт.  

Даярдоо мезгилиндеги жүргүзүлүүчү жумуштардын түрлөрү:  

Кеп. Сүйлөм. Сюжеттүү сүрөттөр боюнча мугалимдин суроосуна жооп берүү, ага 

карата сүйлөм түзүү. (Бул ким? Бул эмне? деген суроолорго жооп берүү, предметтүү, 

сюжеттүү сүрөттөр менен иштөө. Сүйлөм түзүү, аны айтып берүү, сүрөттөрдөгү 

сүйлөмдөрдү эстеп калуу.  

Сөз. Биринчи класстын окуучуларынын сөз байлыгын активдештирүү жумуштарын 

жүргүзүү ишин колго алуу. Ата Мекен, Бишкек-Кыргызстандын борбору, Кыргыз 

Республикасы. Сөздөрдү тематикалык группаларга бөлүп үйрөтүү: окуу куралдары, 

оюнчуктар, элдик аспаптар, гүлдөр, козу карындар, канаттуулар, жашылча-жемиштер, 

кийим-кече, идиш-аяк ж б Аларды сөзгө жана сүйлөмгө үйрөтүү.   

Угуу. Сөздүн үйрөтүүчү жана калыптандыруучу милдетин ишке ашыруу. 

Предметтин атын, алардын кыймыл-аракетинин аталышын айтып жатканда добуш 

аркылуу жаралган тыбыштардын угулушунун, алардын өзгөчөлүктөрүн, окшоштуктарын 

салыштыруу аркылуу кабыл алууну үйрөтүү. Мында мугалимдин сүйлөө дикциясы, 

сөздөрдү муунга бөлүп айтуусу, үн кубултуп көркөм сүйлөөсү дагы абдан маанилүү роль 

ойнойт.  

Сүйлөө. Сабатка үйрөтүүдө сүйлөө ишмердүүлүгү эки этапта жүргүзүлөт:   

1 Маек кеби. Бул мугалим менен окуучунун ортосунда жүргүзүлөт. Мында предметтин 

атын атап, ага талдоо жүргүзүлөт.   

2 Монологдук кеп. Окуучунун өз алдынча ой жүгүртө алуусу. Көргөн-билгендери, 

уккандары, байкагандары боюнча айтып берүүгө көнүгөт.  

Окуу. Мугалимдин көркөм чыгармаларды окуп берүүсү, чыгарманын окуучуга 

жеткиликтүүлүгү. Окуган чыгарма жөнүндө аңгемелешүү. Ырларды окуп берүү, 

жомокторду сахналаштыруу.  

Грамматика жана фонетика. Кептен сүйлөмдү бөлүп алуу, сүйлөм түзүү. 

Сүйлөмдөн сөздү бөлүү. Сөздү муунга ажыратуу, муунду басым аркылуу ажыратуу 

Тыбышты бөлүү, сөздөгү биринчи тыбыш ж б. Муун канча тыбыштан тургандыгын бөлүү. 

Үндүү жана үнсүз тыбыштарды бөлүү.  

Сабакта оюндардун элементтерин көбүрөөк колдонууну ишке ашыруу: табышмактын 

жообун табуу, жомок айтып берүү, аны сахналаштыруу, жомоктун сюжетине 

чыгармачылык менен сүрөт тартуу, окуучулардын аңгемеси, ырды жатка айтып берүүсү 

ж.б  

Бул жумуштарды ишке ашырууда мугалимдин милдеттери төмөнкүлөр: 

– окуу ишин жүргүзүүгө карата балдардын мектепке даярдыгын анализдөө менен 

алардын жалпы жана кептик жактан өнүгүүсүнө, окуу ишмердүүлүгүнө көнүгүү, машыгуу 

абалына каратаүйрөнүү; 

– окууга болгон кызыгуусунун өнүгүү абалын билүү; 

– фонетикалык угуусунун так жетилүүсүн байкоо; 

– кебинин байлыгын тактоо,тазалыгын талдоо; 

– оюн түшүндүрүп айтып, көргөнүн, укканын сүйлөп берүүсүнүн абалын тактоо; 

– көрүп, угуп,эскетутуусун талдоо; 
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– жазууга киришүү иретинде колунун жазуу ишмердүүлүгүнө даярдыгынын абалын 

текшерүү ж. б.  

Алиппе мезгили. 

Сабатка үйрөтүүнүн алиппе мезгили негизги этап катарында окутуу процессинде 

ишке ашырылат. Алиппе мезгили окуу жылынын болжол менен алганда, IV чейрекке 

чейин пландаштырылат. Алиппе мезгили сабат ачуунун негизги бөлүмү катарында окутуу 

процессинде жүргүзүлгөндүктөн, ошондуктан, баланын кат-сабатынын ачылышында, 

тактап айтканда, ушул убакытта мугалимге чоң милдет жүктөлөт. Алиппе мезгилинде да 

мугалим сөзсүз түрдө окуучулардын физиологиялык жана психологиялык 

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен жекече мамиле кылып, дифференцирлеп окутууну 

колдонушу керек. 

Даярдоо мезгилинде алган билимин бала алиппе мезгилинде өркүндөтө алат. 

Даярдоо мезгилине салыштырганда бала алиппе мезгилинде мектепке бир топ калыптануу 

менен окууга жана жазууга даяр боло баштайт. Даярдоо мезгилинде бала оозеки сүйлөөгө, 

мугалимдин суроосуна жооп берүүгө, сүрөттөргө аңгеме түзүүгө, аны айтып берүүгө 

үйрөнсө, ал эми алиппе мезгилинде мындан татаалыраак окуу ишмердүүлүгүн аткарууга 

багыт алат. Демек, мында дидактиканын жеңилден оорго, жөнөкөйдөн татаалга деген 

принциби сакталууга тийиш. 

Алиппе мезгилинин биринчи баскычында практика жүзүндө жөнөкөй айтылуучу 

үндүү, үнсүз тыбыштардан 1-2 муунду сөз куратып айттыруу, тыбыш, тамга менен 

тааныштыруу, жаздыруу жумуштары жүргүзүлөт. Алгачкы милдет, тыбыштык анализ-

синтез методун ишке ашыруу болуп саналат. Ал эми тамгаларды үйрөтүү бирдей 

деңгээлде ишке ашырылат. 

Тыбыштарды жана тамгаларды үйрөтүүдө анализ-синтез методунун негизги 

өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр: 

Анализ-синтез-бул тыбыштык аналитико-синтетикалык метод боюнча окутуунун негизи 

болуп саналат. Сабат ачууда бала эне тилдин тыбыштары менен тааныша алат. Ошондой 

эле кептен сүйлөмдү, сүйлөмдөн сөздү, сөздөн муунду, муундан тыбышты ажыратууга 

үйрөтөт. Муун анализ-синтез методунун негизги бирдиги катарында каралат. Баланы 

окууга үйрөтүүгө муун боюнча окуудан башталат. 

Сабат ачуу сабактарында эң негизги милдеттердин бири болуп, балага 

фонемалардын (тыбыштардын) так угулушун байкатуу болуп эсептелет, т.а. окуучулар 

кептеги бардык тыбыштардын угулушун (үнүн) бири-биринен ажырата билүү менен 

бирге, алардын ичиндеги үнсүздөрдүн жумшак жана каткалаң, үндүүлөрдүн кыска жана 

созулуп айтылышын уга билүүлөрү тийиш. Кесме тамгадан сөз курап, канча муундан 

түзүлгөндүгү жана анын ар бир мууну канча тыбыштан турганы талдоого алынат (анализ). 

Андан кийин ал сөздөрдү муун боюнча туташ окууга көнүктүрүү (синтез). Ошондуктан 

сабат ачуу методу аналитико-синтетикалык деп аталат. Сабат ачуу сабактарында бул 

метод кеңири колдонулуп келүүдө. 

Алиппе мезгилинде окууга-жазууга үйрөтүү иштери бирдей жүргүзүлөт. Бала жаңыдан 

үйрөнгөн тыбышты кошуп, сөздү, сүйлөмдү муун боюнча үйрөтүлсө ошол эле тыбыш 

жазууда үйрөтүлөт. Орустун улуу педагогу К.Д. Ушинскийдин методикасы боюча окууда 

тамганын басмасы, жазууда тамганын жазмасын үйрөтүү системасы колдонулуп келүүдө. 

Ал эми сөздү окуганда бирден тамганын атын атап, муун боюнча окууга үйрөтүлөт. 
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Мындай окуу тамганы таштабай, же бир тамганы экинчи тамга менен алмаштырбай 

окууга көнүгөт. Бул туура окуунун алгачкы негизин түзөт. Ал эми окуганы жөнүндө аз да 

болсо, айтып берүү иши сезимдүү окууга багытталат. Ошондуктан сабат ачуунун биринчи 

күнүнөн баштап эле окуунун талабы боюнча жумушу колго алынат. Окуунун техникасы 

эне тилинин окутуу методикасында баланы туура, шар, сезимдүү, көркөм окууга үйрөтүү 

функциясын аткарат. Окуунун техникасына үйрөтүүдө туура көндүмгө ээ кылуу үчүн ар 

түрдүү ыкмаларды колдонуу талап кылынат. Ошондой эле жаңы өтүлүүчү тыбышка 

ылайыктуу, балдардын тилине так айтылуучу сөздөрдөн таап окутуу ж.б. жумуштарын 

жүргүзүү колго алынат. Демек, алиппе мезгилинде окуунун түрлөрү боюнча иш 

жүргүзүлөт. 

Алиппе мезгилинин аягында окуучу төмөнкү көндүмдөргө ээ болуусу керек: 

а) тамгаларды туура айтууга жана жазууга. 

б) сөздүн тыбыштык түзүлүшүн аныктоого, сөздүн тыбыштык курамын, сөздөн 

муун,муунду бөлүүгө жетишүү: 

в) кесме тамгадан сөз түзүү, аны жаза билүүгө калыптануу: 

г) тыбыштык курамды билүү, т.а. жумшак, каткалаң, созулма,жоон,үндүү ж.б. 

д) тамгалардын баарын жатка билүүгө, аларды тыбыштары менен салыштырууга. 

(окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша талаптар жана көндүмдөр да өзгөрөт). 

 

Алиппеден кийинки мезгил 

Алиппе мезгили бүткөндөн кийин, окуу жана сөз өстүрүү жумуштары башталат. 

Бул кезде окуучулар сөздү, сүйлөмдөрдү, тексттерди туура, муундап, ал эми айрымдары 

шар окууга жетишип калган болот. Бул учурда окуучулар кыска аӊгемелерди, 

жомокторду, ырларды окуй баштайт. Мугалим окуучуларды окуган нерсесин түшүнүүгө 

даярдай баштайт.  

Алиппеден кийинки мезгилдин милдеттери: 

– окуунун муун-аналитикалык көндүмүн өркүндөтүү; 

– окуучулардын билгичтиктерин «бирдей кылуу»; 

– көлөмдүү тексттерди талдоого жана окууга машыктыруу; 

– жазуу көндүмдөрүн бышыктоо; 

– окуучулардын кебин өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүү. 

Бирок, бардык эле окуучулар буга жетише албайт. Өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген 

окуучулардын жетишүүсү бир аз артта кала баштайт. Деңгээли түрдүү окуу аракеттерин 

тандасак төмөндөгүдөй болуп чыгат: 

 – айрым окуучулар сөздөр менен сүйлөмдөрдү шар окуганга жарап калат,  

– айрым тобу текстти окуп калат,  

– айрым окуучулар сүйлөмдөрдү муундап окуганга араӊ жетишишет,  

– айрымдары сөздөрдү бүтүн окуганга гана үлгүрүшөт. 

 Мындай учурда мугалим жекече окутууга жана майда топторго бөлүү аркылуу 

окутууга басым жасашы керек. 

6. Сөз өстүрүү жана байланыштуу кепке үйрөтүү 

Бала мектепке белгилүү деңгээлде кептик машыгуусу менен келет. Сабатка 

үйрөтүүнүн алгачкы этабынан баштап эле үйрөтүлө баштайт. Сөз өстүрүү жана 

байланыштуу кепке үйрөтүү да сөзсүз түрдө инклюзивдик багытта жүргүзүлүүгө тийиш. 

Тактап айтканда, эне тилин үйрөтүү аркылуу ар бир баланы окуунун жана жазуунун 
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ыгына үйрөтүү болуп саналат. Биринчи класска келген окуучу эртеңки күнү кат, арыз 

жазууга күндөлүктөрдү, дептерлерди, ишеним, тил кат жазууга даяр болушу зарыл. 

Булардын ичинен эң башкы роль – анын кеп ишмердүүлүгүнө берилет. Мектепке келген 

күндөн баштап, биринчиден, кеп ишмердүүлүктүн эркин факторлору кеңейет. Мында 

баланын сүйлөөсүндө, кебинде өзгөрүүлөр пайда болуп, ал мугалимдин окутуу 

процессиндеги талабына калыптана баштайт. Кептин мотивациясы өзгөрүп, анда башкы 

мотив баарлашууга, сабактагы айтып берүү, аңгемелешүү – бул мугалимдин талабын 

аткарууга, өз алдынча жооп берүүгө аракеттенет. Сабатка үйрөтүүнүн алгачкы күнүнөн 

баштап эле мугалим окуучунун кебинин мотивин түзүүгө тийиш. Мотивдердин ролу 

аркылуу окуунун милдети, максаты такталуу менен баланын окуу ишмердүүлүгү башкы 

ишмердүүлүккө өтөт. 

Экинчиден, баланын кеп ишмердүүлүгүндө жазуу кеби пайда боло баштайт. 

Буларды өнүктүрүүдө мугалимдин адабий тилде сүйлөөсү талап кылынат. Сабатка 

үйрөтүүнүн алгачкы күнүнөн баштап баланын кеп маданиятынын үстүндө иштөө 

жумуштары жүргүзүлө баштайт. Бала мектепте, сабакта кантип сүйлөөнүн жолдорун 

үйрөнүү менен аны көзөмөлдөөгө, байкоогоото баштайт.  

Үчүнчүдөн, биринчи класстын окуучусунун кеп ишмердүүлүгүндө монолог башкы 

ролду ойнойт. Сабатка үйрөтүүдө монолог – окуганын айтып берүүдө, кабыл алуусу 

боюнча айтып берүүдө (байкоо жүргүзүү), эске тутуусу боюнча айтып берүүдө, 

элестетүүсү боюнча (сүрөттөр боюнча) айтып берүүдө колдонулат. 

Төртүнчүдөн, кеп ишмердүүлүгү мектепте окутуунун обьектиси катары үйрөтүлөт. 

Эгерде мектепке чейин бала кептин структурасы жөнүндө түшүнүгү жок болсо, ал эми 

мектепте кептин сөздөн, сөз муундан жана тыбыштан, ал тамгадан турары жөнүндө 

түшүнүк ала баштайт. 

Эне тилин окутуунун методикасында кеп өстүрүүнүн 3 багыты боюнча колдонулуп 

келүүдө. Сөздүк жумушу (лексикалык деңгээли), сүйлөм жана сөз айкашы менен иш 

жүргүзүү (синтаксистик деңгээли), байланыштуу кептин үстүндө иштөө (тексттик 

деңгээл). 

Сабатка үйрөтүүнүн бардык этабында балдар ар бир сөздүн маанисинин түшүндүрмөсүнө 

муктаж, б.а. сүрөттөрдү көрсөтүү, же предметтин өзүн көрсөтүү менен алардын аттарын 

атоо, сөз оюндары, дидактикалык оюндар, бат айтма, жаңылмач, табышмак, юмор, жомок,  

декломация, ыр айтуу ж.б. Ар бир сөздүн маанисинин үстүндө иштөө, сөздүн тыбыштык 

составы, басымдын үстүндө, сөздөрдү туура айтуу, орфографиялык эрежелерди туура 

айтуу, сөздүн тыбыштык түзүлүшү жана анын жазылышы. Сабат ачуунун ар бир күнүндө, 

ар бир сабагында бала жаңы сөздүн маанисин тактайт, сөз жөнүндөгү түшүнүгүн 

кеңейтет, ал сөздөрдү мурун колдонуп жүргөн, эми аларды өз кебинде 

активдүү колдонууга багыт алат.  

Мектептеги ар бир өтүлүүчү сабак окуучунун окуу ишмердүүлүгүндө сөздүн 

маанисин тактоого, аны толуктоого, предметтердин атын атоого, байкоонун 

натыйжасында көптөгөн жаңы сөздөрдүн маанисин тактоого, түшүнүүгө, ошондой эле 

сюжеттүү сүрөттөр менен иштөөгө, алиппе ж.б. окуу куралдары аркылуу жетише алат. 

Ошону менен бирге жаңы сөздөр окулуучу текстте, мугалимдин аңгемесинде ж.б. 

кездешет. 

Сөз өстүрүү методикасынын багыты ар түрдүү. Мында сөздүк жумуштарын 

жүргүзүүдө сөздөрдү тематикалык топторго бөлүп үйрөтүү дагы алардын кебин өстүрүүгө 
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шарт түзө алат. Сабатка үйрөтүүдө болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй тематикалык сөз 

топтору түзүлөт: мектеп жана окуу куралдары, үй-бүлө, жашылчалар, жемиштер, 

жаныбарлар, жыл мезгилдери, оюнчуктар, курулуш материалдары ж.б. Бул группалардын 

ар биринин түзүлүшү өз алдынча үйрөтүлөт. Жаңы сөздөргө сүйлөм түзүлүп окулат, 

тыбыштык анализ жүргүзүлөт, кесме тамгалардан сөз, сөздөн муун түзүлөт. Сөздүн 

маанисине карата семантикалык иштер жүргүзүлөт, т.а. сөздүн маанисине байкоо 

жүргүзүү, мазмунун тактоо. 

Сабатка үйрөтүүнүн алгач күнүнөн баштап, баланы ар бир сөздүн маанисине терең 

маани жана көңүл буруу, аларды көркөм, так айтууга машыктыруу талабы коюлууга 

тийиш. Бул милдетти чечүүдө бала кептин маанисин, көркөмдүгүн үйрөнүү менен өз 

алдынча сөзгө этияттык, аяр мамиле жасоого, изилденүүгө багытала баштайт. 

Сүйлөм түзүү, аны үйрөтүү, сөз менен иш жүргүзүү сабат ачуунун алгачкы күнүнөн эле 

башталып, анда кептен сүйлөмдү бөлүү, окуу, суроого жооп берүү аркылуу ишке 

ашырылат. 

Сабатка үйрөтүүдө синтаксистик деңгээлдин төмөндөгү негизги жумуштары чечилет: 

1) Кепте сүйлөмдүн өз алдынча маанисин тактоо, сүйлөмдү оозеки кептен бөлүп алуу, ага 

сүйлөм түзүү, аны окуулуктан окуу. 

2) Сүйлөмдөгү сөздүн негизги жана кошумча бөлүгүн тандап алуу, же ээ жана баяндооч 

жөнүндөгү алгачкы түшүнүктү берүү. 

3) Сөз менен сүйлөмдүн ортосундагы байланышты тактоо, сөз айкаштары менен 

байланыштарын аныктоо; 

Сүйлөмдү үйрөтүүдө, аны менен иш алып барууда, баланын кебиндеги 

кемчилдиктер, аларды түзөтүүгө, өзүн-өзү байкоого, аны көзөмөлдөөгө маани берилет. 

Булардын башкы себептеринин бири-балдардын ситаксис жөнүндөгү маалыматынын 

жоктугу, аны сүйлөмдүн түзүлүшү боюнча үйрөтүү, үлгүсүн кайталоого бала машыгып 

келген. Ал үлгүлөргө мугалимдин кеби, окуган тексттери, суроо-жооптору 

кирет. Сабат ачууда бала менен мугалимдин ортосундагы жүргүзүлүүчү суроо-

жооптордун ролу абдан терең экендигин белгилөөгө болот. Суроо-жооп аркылуу бала 

сүйлөм түзүүгө багыт алат. Окуучу чакан аңгемелерди түзүү жолдору менен байланыштуу 

кепке өтө баштайт. 

Байланыштуу кеп – сабатка үйрөтүүдөгү кеп өстүрүүнүн негизги формаларына 

кирүү менен ал окуучунун, же мугалимдин окуган тексти боюнча айтып берүүсүн, 

аңгемелерди өз байкоосу боюнча айтып берүүсү, эскерүүлөрү, чыгармачылык 

элестетүүсүнүн негизинде, жаттаган ырлары боюнча декломация айтуу, табышмакты 

түзүү жана анын жообун табуу, макал-лакаптардын үстүндө иштөө, бат айтмаларды окуу, 

жомок айтуу, аны сахналаштыруу жумуштарын аткарышат. Бул аткарылуучу жумуштар 

образдуу жана эмоционалдуулугу менен айырмаланат.  

1-классты окутуудагы тажрыйба көрсөткөндөй, кептин илимий жана иштиктүү элементи 

пайда болот, т.а. кептин мааниси тыбышты анализдөөдө, ал эми кайсы бирлери байкоонун 

негизинде айтып беришет. Мындай жумуштар балдардын көп машыгуусун талап кылат. 

Көнүгүү жана байланыштуу кеп– сабат ачуунун ар бир сабагынд амашыгуучу звено 

катарында жүргүзүлөт. Байланыштуу кепти ки сюжеттүү тептеги сүрөттөр менен баштоо 

ыңгайлуу. Алиппе окуулугунда байланыштуу кепти өстүрүүгө карата «Чыпалак бала», 

«Адам менен жылан», «Булбул», «Ырыс алды-ынтымак» деген ж.б. жомоктор берилген. 
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Даярдоо этабындагы аңгемелешүүлөр аңгеменин сүйлөм түзгөнгө ыңгайлуу, эң кызыктуу, 

жыл мезгилдерин сүрөттөгөн, аба ырайын адамдардын жеке турмушун кызыктырган 

окуяларды сүрөттөгөн моменттери тандалып алынып, аларга карата чакан аңгеме түзүү 

сунуш кылынат. Аңгемеге тема коюу – окуучунун тандоосуна коюлат. Андан ары окуучу 

теманын мазмунун айтуу тапшырмасын алат. Мисалы, «Менин биринчи мугалимим», 

«Биринчи коңгуроо», «Алтын апам», «Атам экөөбүз», «Эжем менен бирге»деген 

тексттерди мисал келтирүүгө болот. 

Байланыштуу кеп баланын чыгармачылыгын өнүктүрүүчү функциясын да аткарат. 

Бала айтуу, айтып берүү аркылуу ролго кирет, каармандын кейипкерин салыштырат, 

андагы окуяларга кызыгат, оң жана терс каармандарды салыштырууга жетише алат. 

Ошондуктан байланыштуу кепте жомокторду сахналаштырууга өзгөчө маани берилүүгө 

тийиш, бул баланын чыгарманы тез кабыл алуусуна шарт түзөт. Ал эми ырларды 

көркөм окууга конкурс өткөрүү, жаңылмачтарды, бат айтмалады жарыштырып айттыруу, 

алардын жообун таптыруу, макалдардын мазмунун чечмелөөгө үйрөтүү да байланыштуу 

кепти системалуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, «Тилдердин улуусу да, 

сулуусу да-эне тил», «Атанын сөзү-акылдын көзү», «Эжени көрүп, сиңди өсөт», «Аганы 

көрүп, ини өсөт», «Жеп бүтүп этти, анан жууйт бетти», «Атасынын кулагын баласы 

чукуйт»,«Өзү да бир, көзүда бир» ж.б. 

Кыргыз эли элдик оозеки чыгармаларга бай. Аларды жаш муундарга үйрөтүү ар 

бир педагогдун милдети. Демек, аларды үйрөтүү сабат ачуудан башталуу керек. 1-

класстын окуучусу бир топ табышмакты билет. Табышмактар кызыктуулугу, 

табышмактуулугу менен тез эстеп калууга мүмкүнчүлүк түзөт. 

Мисалы: 

Тогуз ай жатат үйдө, 

Кыш түшкөндө болот жорго. 

Эшигин жаппай эч качан, 

Элейип добуш тыңшаган. 

Табышмактар баланын кебин өстүрүүдө чоң роль ойноору талашсыз. Табышмак 

менен иштөө балдарды шайырдуулукка, аңгемелешүүгө, сөз байлыгын өстүрүүгө, сөздүн 

белгилерин ачууга багыттайт. Ал эми копчүлүк учрда өз алдынча табыштак түзүүгө 

аракеттенен. Жалпылап айтканда кеп өстүрүүнү ишке ашыруу мектептеги негизги 

милдеттердин бири болуп саналат. 

Ошондой эле кеп өстүрүү баланын таанып-билүү ишмердүүлүгүн аткарууга кызмат 

кылат.  

Кеп өстүрүүгө сөздүк жумуштарын жүргүзүүгө төмөндөгүдөй көнүгүүлөрдү сунуш 

кылууга болот. 

1. Накта заттардын өзүн, же алардын сүрөттөрүн көрсөтүү аркылуу балдардын сөз 

запастарын байытуу. 

2. Бир-эки муундуу сөздөрдүн үлгүлөрүн, же үнсүдөрүн өзгөртүү аркылуу жаңы сөздөрдү 

пайда кылуу: ат-от-эт-өт; бар-бор-бер;ач-уч-ич-өч;он-үн-ун ж.б. 

3. Зат жана сын атоочтун синоним жана антоним сөздөрүнүн маанисин аныктоо аркылуу 

сөз байлыгын өстүрүү. Маани жагынан бир, айтылышы жагынан эки башка синоним 

(мейман-конок, аскер-жоокер, таттуу-даамдуу) жана маани жагынан карама-каршы 

антоним (дос-душман, кары-жаш, чын-жалган, жаман-жакшы) сөздөрдү бири-бири менен 

салыштырып, аларга карата сүйлөмдөрдү түздүрүү. 
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4. Ар бир жаңы тыбышты өтүп жатканда сөздүк жумуштарды айланадагы конкреттүү 

заттар менен байланыштырып, окуучулардын көз алдына элестетүү. Мисалы, каз-

кас,кызык-кысык ж.б. Кеп өстүрүүдө лексикалык көнүгүүлөр менен гана иш 

жүргүзүлбөстөн, сүрөттүү картиналар менен да иш жүргүзүлөт. «Алиппе»китебинин «Чоң 

энем-керемет» деген сүрөттө чоң эне, небере, шырдак, өрмөк, 

Кеп өстүрүүдө балдардын көргөн-билгендери жөнүндө аңгемелешүү да ыңгайлуу. 

Жыл мезгилдери жөнүндө аңгемелешүүдө, жыл мезгилиндеги жаныбарлардын, 

канаттуулардын турмуштары жөнүндө, «Токойдо» деген темада үй жана жапайы 

жаныбарларды бөлүштүрүү, «Бакта» деген темада жашылча-жемиштерди 

класификациялоо жай, күз, кыш, жаз темаларында аба ырайын, алардын бири-бири менен 

айырмачылыктарын үйрөтүү менен баланын сөз байлыгы кеңеет. Кеп өстүрүүдө 

логикалык көнүгүүлөргө да өзгөчө маани берилет. Логикалык көнүгүүлөрдү жүргүзүүнүн 

маанилүүлүгү орустун улуу педагогу К.Д.Ушинский тарабынан колдоого алынат, баланын 

сөз байлыгынын бай болушу анын көбүнчө логикалык жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу 

экендигин көрсөткөн. Ошондуктан, сабат ачуу сабаттарында ойлоо жана 

кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн өстүрүү үчүн логикалык көнүгүүлөрдү жүргүзүүнүн мааниси 

чоң. 

Алиппе мезгилинде логикалык көнүгүүлөрдүн төмөндөгүдөй түрлөрүн өткөрүүгө 

болот: 

1. Заттарды атап чыккандан кийин топтоштуруу (китеп, карандаш, дептер-буларды бир 

сөз менен атагын). 

2. Ашыкты алып таштап, калгандарын топтоштуруу (алма, алча, алмурут, шкаф, сызгыч-

кайсынысы ашык? Эмне себептен?, Карга, сагызган, өрдөк, тыйын чычкан-касынысы 

ашык? Эмне үчүн? Чабалекей, үкү, тоок, аары – кайсынысы ашык? Эмне үчүн?). 

3. Заттарды карама-каршы коюу аркылуу салыштыруу (Көйнөк-кийим, ал эми дептер 

эмне?). 

4. Заттарды түрү боюнча топтоштуруу (канча топко бөлөсүң: уй, кой, курт, сөөлжан, 

кумурска, ит, балык, жөргөмүш). 

5. Аталган белгилери боюнча затты атоо (ак, бирок кар эмес,таттуу, бирок бал эмес). 

6. Түрү боюнча түгөйлөштүрүп жазуу (чаташканды өз ордуна алып келип жаз: түлкү-куш; 

сагызган-үй айбаны;ит-жырткыч)ж.б. 

7. Ээнин милдетин аткаруучу сөздөрдү берүү менен балдардын өздөрүнө алардын 

баяндоочторун таптырып, сүйлөм түздүрүү; мугалим, студент, окуучу, учкуч ж.б. Бул 

сүйлөмдөргө карата талдоо жүргүзүлүп, аларга логикалык ой жүгүртүлөт. Сабатка 

үйрөтүүдө кеп өстүрүү, байланыштуу кепти өстүрүү, логикалык көнүгүүлөрдү жүргүзүү, 

алар менен иш алып баруу, мугалимдин чыгармачылык менен иштеши, баланын терең 

билим алышына кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. 

 

7. Грамматикалык материалдарды окутуу 

Мугалимдин сабакка кылдаттык менен ар тараптан даярдык көрүүсү окуучуларга 

сапаттуу, туруктуу билим берүүсүнүн башкы шарттарынын бири болуп саналат. Бул үчүн 

мугалим грамматикалык материалдарды так пландаштырып алуусу зарыл. 

Материалдарды тандоодо окуучулардын өзгөчөлүктөрүн эске алып, инсанга багытталган 

окутуунун негизинде иш жүргүзүлүүсү зарыл. Грамматикалык материалдардын 

пландаштырылышы окуучулардан белгилүү гана эрежелерди, аныктамаларды гана талап 
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кылбастан, орфографиялык эрежелерди билүүнү да талап кылуу зарыл экендигин 

көрсөтүп турат. Орфографиялык сабаттуулук көнүгүү-машыгуу иштерин ырааттуу 

жүргүзүү менен ишке ашырылары белгилүү. Ошол себептен грамматикалык темаларды 

пландаштыруу учурунда жазуу эрежелерин үйрөтүүгө да жетиштүү убакыт бөлүнөт. 

Пландаштырууда жаңы теманы үйрөтүү мезгилинде окуучулардын өткөн сабактарда 

алган билимдерине таянуу керектигин эстен чыгарбоо керек. Окуучулардын мурда 

өздөштүргөн билимдери менен жаңы ала турган билимдеринин ажырагыс байланышта 

айкалыштырылышы грамматикалык материалдарды терең билүүгө өбөлгө түзөт. Мисалы, 

сөздөрдү ташымалдоону үйрөтүүдөн мурда сөздөрдү муунга ажыратуу боюнча 

билимдерге, сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн туура ажыратуудан мурда, сүйлөмдүн ээ, 

баяндоочу жөнүндөгү алган билимдерине таянууга болот. Граммматикалык темалардын 

өзгөчөлүгүнө, мүнөзүнө, оор-жеңилдигине жараша жаңы билим берүүчү жана алган 

билимдерин бекемдөөчү сабактарды туура уюштуруп, алгылыктуу методдор жана 

ыкмалар менен окутууга өзгөчө көңүл бурулат. Жаңы теманы түшүндүрүүдө мугалим бир 

нече тилдик фактыларды талдап, тиешелүү бир корутундуга келсе, дагы бир учурда 

грамматикалык материалдарды бири-бири менен салыштыруу аркылуу түшүндүрөт, 

эрежелерди, аныктамаларды өздөштүрүүгө багыт берет. Окуучулар 2-класстан баштап 

грамматикалык түшүнүктөр жана грамматикалык терминдер менен таанышышат. Жаңы 

терминдерди жана алардын эрежелерин өздөштүрүүнүн үстүндө көнүгүү иштери 

ырааттуу түрдө жүргүзүлүп отурат. Мисалы, 3-класста зат атооч темасын өтүүдө биринчи 

ирет грамматикалык термин менен кездешишет. Алар заттын атын билдирген сөздөр зат 

атооч деп аталарын үйрөнүшөт. Окуучуларга теманы түшүндүрүүдө аларга материалды 

жеткиликтүү берип, анын эрежесин курулай жаттатуудан качуу керек. Орустун улуу 

педагогу К.Д.Ушинский грамматикалык эрежелерди маанисине түшүнбөстөн курулай 

жаттап алууга каршы туруп, тилдик фактыларды аң-сезимдүү түрдө кабыл алуу менен 

эске тутуу керек экендигин белгилеген. Грамматикалык эрежелер канчалык аң-сезимдүү 

кабыл алынган болсо, ошончолук балдардын көңүлүндө бекем сакталат.  

Окуучу грамматикалык эрежелерди жана аныктамаларды курулай жаттап албастан, 

сезимдүү түрдө түшүнүү аркылуу өздөштүрүүгө тийиш, тилдин фактыларын салыштыра 

билип, өзгөчөлүктөрүн, окшоштуктарын ажырата билүүгө, эң негизгилерин бөлө билүүгө, 

корутундулай алууга тийиш. Окуучулардын грамматикалык эрежелерди аң-сезимдүү 

кабыл алышына жетишүү үчүн мугалим тарабынан ар кыл усулдук ыкмалар 

пайдаланылат. Эрежелерди жана аныктамаларды жакшы өздөштүрүү үчүн, аны составдык 

элементтерге бөлүп түшүндүрүү жакшы натыйжа берет. Андыктан мугалим алдын-ала 

грамматикалык эрежелерди карап чыгып, балдарга татаал боло турган жерлерин 

белгилейт. Ал татаал түшүнүктөрдү жеңилдетип, эреженин маанисин окуучулардын 

бардыгы түшүнгөндөй абалга алып келүүгө тийиш. Мисалы, зат атоочко берилген 

эрежени өздөштүрүүдө төмөндөгүдөй бөлүктөргө бөлүп (индукция) жана аны кайра 

бүтүнгө айландыруу (дедукция) методу менен түшүндүрүү жакшы натыйжаны берет: - 

Бул сөз эмнени билдирет? - Заттын атын билдирет. - Кандай суроого жооп берди? - Ким? 

эмне? деген суроолорго жооп берди. - Демек, кайсы сөз түркүмүнө кирет экен? - Зат атооч 

сөз түркүмүнө кирет, - деген суроо-жооптун жардамы менен эң мурда зат атооч сөздөрдүн 

башка сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып туруучу жеке белгиси (заттын атын 

билдиргендиги) андан кийин жалпы белгиси (кайсы сөз түркүмүнө кирери) көрсөтүлөт. 

Бирок бул эки белги менен эле зат атоочтун эрежеси мүнөздөлүп калбайт. Андан ары зат 
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атоочтун грамматикалык белгилери жана анын синтаксистик кызматы баяндалат. Ал эми 

3-4-класстарда зат атоочтун энчилүү жана жалпы аты, грамматикалык категориялары 

өтүлгөндүгүнө байланыштуу эрежелерди формулировкасын өздөштүрүү 2-класска 

караганда бир аз кеңейтилет.  

Грамматикалык эрежелерди аң-сезимдүү кабыл алуу үчүн, өздөштүрүү үчүн 

төмөндөгүдөй талаптар аткарылууга тийиш: эрежелердин мазмунун түшүндүрүү; 

грамматикалык эрежелерди оозеки жана жазуу түрүндө көнүгүүлөр менен бекемдөө.  

Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутууда тилдин көпчүлүк эрежелери карама-

каршы коюунун, же өз ара салыштыруунун негизинде өздөштүрүлөт. Демек, салыштыруу 

– ал эрежелерди үйрөтүүдөгү негизги усулдук ыкмалардын бири. Грамматикалык 

категорияларды бири-бирине салыштыруу аркылуу окуучулар өз алдынча иштөөгө, 

байкагандарын жалпылай жана жыйынтыктай билүүгө үйрөнүшөт. Салыштыруу ыкмасы 

менен иштөөдө төмөнкүдөй ырааттуулуктун болушу зарыл: биринчиден, салыштырыла 

турган сөздөр бөлүнүп алынып, андан кийин алардын сүйлөмдөгү орду, мааниси, кайсы 

сөздү жандап тургандыгы, кандай суроого жооп бергендиги аныкталат жана бири- бирине 

салыштырылат, тагыраак айтканда, алардын ортосундагы окшоштуктар жана 

айырмачылыктар көрсөтүлүп, жыйынтык чыгарылат. Эне тилинен терең жана бекем 

билим берүүдө грамматикалык талдоонун ыкмасынын да мааниси зор. “Талдоонун 

негизинде окуучулардын ой жүгүртүүсү активдештирилип, алар өз бетинчи иштөөгө 

машыгышат. Усулдук жактан туура уюштурулган талдоо окуучулардын илимий-

грамматикалык кругозорун өстүрүү менен бирге аларды грамматикалык көрүнүштөрдү 

жаңылбай ажырата билүүгө үйрөтөт”. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, сөздөрдүн кандай 

суроого жооп бергендигин, кайсы мүчөнүн жардамы менен жасалгандыгын ажыраттыруу 

аркылуу ал сөздөрдүн грамматикалык өзгөчөлүктөрүн терең өздөштүрүп, аларды 

жаңылбай аныктоого машыгышат. Грамматикалык талдоо оозеки жана жазуу түрүндө 

жүргүзүлүшү мүмкүн. Оозеки талдоо окуучулардын ой жүгүртүүсүн активдештирип, 

алардын сабакка болгон кызыгуусун арттырууга шарт түзөт. Окуучулардын ойлоосун 

өстүрүү менен, алардын сезгичтигин, байкагычтыгын арттырып, тилдик фактыларды 

бири-бирине салыштыра билүүгө, айырмачылыктарын ачууга, окшоштугун белгилөөгө 

жана өз алдынча мисалдарды келтирип, жыйынтык чыгарууга жетиштирмекчи. 

Грамматикалык талдоолорду ырааттуу жүргүзүү окуучулардын алган билимдерин 

системага салууга, өтүлгөн материалдарды кайталоого багыт алдырат. Грамматикалык 

талдоолор окуучуларга жеткиликтүү жана түшүнүктүү болуусу үчүн адегенде бир нече 

жолу талдоолордун жол- жобосун, үлгүсүн мугалим өзү жүргүзүп, көрсөтүп берет. 

Сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышын аныктап, суроолорун белгилейт. Сүйлөм канча 

сөздөн турганын аныктайт. Ар бир сүйлөм мүчөсүнө суроо берет. Талдоо үчүн алынган 

сөздөр жана сүйлөмдөр окуучуларга түшүнүктүү болуу менен турмушка байланыштуу 

болгон элдик макал-лакап, табышмак, акын- жазуучулардын чыгармаларынан алынууга 

тийиш. Ал эми текстке байланыштуу окутууда грамматикалык талдоо жүргүзүүдө 

өздөштүрүлүп жаткан текст колдонулат. Грамматикалык талдоо өтүлүүчү материалдын 

мазмунуна жараша эки түрдүү жүргүзүлүшү мүмкүн: 1) тематикалык талдоо; 2) 

жыйынтык талдоо. Тематикалык талдоо белгилүү гана өтүлгөн материалды өз кучагына 

алса, жыйынтыктоочу талдоо – бардык өтүлгөн материалдын негизинде жүргүзүлөт. 

Башталгыч класстарда тематикалык талдоолорду көбүрөөк жүргүзүү окуучулардын 

грамматикалык сабаттуулугун арттырууга зор пайда берери окумуштуу-методисттер 
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тарабынан аныкталган. Грамматикалык талдоо ар бир өтүлгөн тема боюнча сабактын 

максаттарына жараша ишке ашырылат. Мисалы: “Үндүү жана үнсүз тыбыштар”, 

“Созулма жана кыска үндүүлөр”, “Жумшак жана каткалаң үнсүздөр”, “Уңгу жана мүчө”, 

“Заттардын атын билдирген сөздөр”, ж.б.у.с. темалар өтүлгөндөн кийин тематикалык 

талдоолорду жүргүзүү ыңгайлуу. Жыйынтыктоочу талдоолорду ар бир чейректин 

аягында, окуу жылынын биринчи жарым жылдыгында, окуу жылынын аягында, же 

белгилүү бир чоң бөлүм, же тема өтүлгөндөн кийин жүргүзүү максатка ылайыктуу.  

1. Фонетикалык талдоо жүргүзүүнүн тартиби төмөнкүчө: канчасы үндүү тыбыш, 

канчасы үнсүз экендигин; тыбыштардын үндүү үнсүз, созулма кыска, жоон, ичке, 

каткалаң, жумшак болуп бөлүнүшү; сөздүн муунга бөлүнүшүн аныктоо. Мындан 

тышкары тамга менен тыбыштын айырмасы, ичкертүү жана ажыратуу белгилери, 

йоттошкон (я,ѐ,ю,е) тамгалары боюнча да талдоолор жүргүзүлөт. Фонетикалык талдоо 

морфологиялык жана орфографиялык талдоо менен тыгыз байланышта жүргүзүлүүгө 

тийиш.  

Мындан тышкары окуучулардын ойлоосун, чыгармачылыгын калыптандыруучу 

оюн түрүндөгү жана чыгармачылык тапшырмалардын катарына: макал-лакаптардын 

маанисин чечмелөө, табышмактардын жандырмагын табуу, кроссвордду, ребустарды 

чечүү, сөз оюну, китепче жасоо, ж.б.у.с. иш-аракеттерди кошууга болот. Мындай 

тапшырмаларды аткарууда окуучулар грамматикалык эрежелерди өздөштүрүп, 

фонетикалык талдоолорду жүргүзүү менен сабаттуулугу артат жана ой жүгүртүүсү, кеби 

калыптанат. 2. Морфологиялык талдоо жүргүзүү. 2-4-класстарда морфологиялык талдоо 

төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт: сөздүн курамына ажыратуу; сөз түркүмүн аныктоо; 

суроосун коюу. Бул материалдардын катарына сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү, 

уңгулаш сөздөр, заттын атын билдирген сөздөр, жандуу заттарды туюндурган сөздөр, 

жансыз заттарды туюндурган сөздөр, заттын кыймыл- аракетин билдирген сөздөр эмне 

кылып жатат? эмне кылды? эмне кылат? деген суроого жооп берген сөздөр, заттын сын- 

сыпатын билдирген сөздөр, заттын санын билдирген сөздөр, заттын иретин билдирген 

сөздөр аттуу темалар кирет.  

3. Синтаксистик талдоодо сүйлөм жана анын айтылышына карай, түзүлүшүнө 

карай ажыратуу, сүйлөм мүчөлөрүнө карай талдоо сыяктуу иш- аракеттер жүргүзүлөт. 

Синтаксистик талдоо сүйлөмдүн түзүлүшү жөнүндө маселени өз ичине камтыгандыктан, 

анда коюлуучу тыныш белгилери да талданат. Бул талдоолор орфографиялык жана 

пунктуациялык эрежелер менен байланышта жүргүзүлөт. Сүйлөм мүчөлөрүнө талдоо 

жүргүзүүдө анын ар бирине суроону туура коѐ билүү жана эң алды менен баяндоочу, анан 

ээси, андан кийин айкындооч мүчөлөрү аныктала тургандыгын эске тутууга окуучуларды 

көнүктүрүү зарыл.  

Грамматикалык талдоолор 2-класстан 4-класска чейин улам тереңдетилип, 

өркүндөтүлүп жүрүп отурат жана алар тексттин негизинде жүргүзүлөт.  

2- класста: тексттеги сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышын белгилөө; тексттеги 

заттын атын билдирген сөздөрдү ажыратуу, суроо берүү; тексттеги баш тамга менен 

жазылган сөздөрдү аныктоо; тексттен белгини, кыймыл- аракетти билдирүүчү сөздөрдү 

ажыратып, суроо коѐ билүү; тексттеги сөздөрдүн уңгу, мүчөсүн ажыратуу; уңгулаш 

сөздөрдү аныктоо; үндүү тыбыштардын жоон-ичке, созулма-кыска болуп бөлүнүшүн 

ажыратуу; тексттеги я, ѐ, е, ю тамгалары катышкан сөздөрдү талдоо; в, ф, ц, щ, х 

тыбыштары катышкан сөздөрдү ажыратуу, бул тыбыштарды катыштырып сөз түзүү; 
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тексттеги сөздүн башында жана аягында катар үнсүздөр келген сөздөрдү ажыратуу; 

ичкертүү, ажыратуу белгилери катышкан сөздөрдү ажыратуу жана сөз түзүү. 3-класста: 

тексттеги сүйлөмдөрдү курулушуна, айтылышына карай ажыратуу; сүйлөмдүн баш 

мүчөлөрүн ажыратуу; тексттеги сүйлөмдөрдүн айкындооч мүчөлөрүн ажыратуу жана 

тиешелүү суроолорун коѐ билүү; сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышын аныктоо; тексттеги 

сөздөрдүн жекелик, көптүк санын, жөндөмөдө турушун жана алардын мүчөлөрүн 

ажыратуу; мүчөнүн сөз өзгөртүүчү, сөз жасоочу болуп бөлүнүшүн ажыратуу; сөздөрдүн 

жөнөкөй, татаал (кош, кошмок) болуп бөлүнүшүн ажыратуу; сын, сан. ат атооч сөздөр 

жана аларга берилүүчү суроолорду билүү; этиш жана ага берилүүчү суроолорду билүү; 4-

класста: сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй, татаал экендигин 

ажыратуу; тексттеги татаал сүйлөмдөрдү жөнөкөй сүйлөмдөргө бөлүү; тексттеги 

сүйлөмдөрдө коюлган тыныш белгилерине байкоо жүргүзүү; айкындооч мүчөлөрдүн баш 

мүчөлөр менен болгон байланышын белгилөө; тексттеги жалаң жана жайылма 

сүйлөмдөрдү аныктоо; тексттеги төл жана бөтөн сөздөрдү ажыратуу; бир өңчөй 

мүчөлөрдү аныктоо; катыштык жана сапаттык сын атоочторду ажыратуу; эсептик жана 

иреттик сан атоочторду ажыратуу; жактама ат атоочторду аныктоо; тууранды сөздөрдү 

ажыратуу; сырдык сөздөрдү ажыратуу; кызматчы сөздөрдү аныктоо, ж.б.  

2,3,4-класстарда грамматикалык көнүгүүлөрдүн жана суроо-тапшырмалардын 

төмөнкүдөй түрлөрүн пайдаланууга болот: - грамматикалык эрежелерди өздөштүрүү; - 

грамматикалык көнүгүүлөрдү тексттин негизинде аткаруу; - грамматикалык талдоолорду 

текстке байланыштуу жүргүзүү; - тексттин мазмунуна талдоо жүргүзүү; - жат жазуунун 

түрлөрүн жазуу; - текст боюнча суроо-тапшырмаларды аткаруу; - сөздүк иши; - сөздөн 

сөз, сөздөн сүйлөм түзүү; - сүрөт боюнча сүйлөм, текст түзүү; - таяныч сөздөр боюнча 

текст түзүү; - суроолорго жооп берүү; - сөз оюндары; - кроссворд түзүү, толтуруу; - 

кластер түзүү; - синквейн түзүү; - табышмак жандыруу; - макал-лакап, учкул сөздөрдүн 

маанисин чечмелөө; - жаңылмач айтуу; - аңгеме, жомок, ыр жазуу; - тексттин негизинде 

ролдук оюндар; - дилбаян жазуу; - баяндама жазуу; - тесттик тапшырмаларды аткаруу; - 

карточкалар менен иштөө; - перфокарталар менен иштөө; - тексттин негизинде түрдүү 

тапшырмаларды ичине камтыган грамматикалык көнүгүүлөрдү аткаруу; - эссе жазуу; 

схема, таблицалар менен иштөө; логогрифтер, метограммалар, акроырлар менен иштөө; 

ребустарды жандыруу; интерактивдүү стратегиялар менен (кластер, синквейн, инсерт, 

пирамидалык окуя, Венндин диаграммасы, ж.б.) иштөө.  

Кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуу – жалаң эле эреже, аныктамалардын 

жыйындысын окутууну максат кылбастан, тилди, кепти окуучулардын социалдык-рухий, 

кептик-коммуникативдик, өз алдынчалуулук, өз ой-пикирлерин ар кыл чөйрөлөргө 

ылайык оозеки, жазуу жүзүндө жеткиликтүү баяндай алуу көндүмдөрүн калыптандыруучу 

мүнөзгө ээ. Кептик коммуникативдик касиеттерге ээ кылуу аркылуу кептик 

компетентүүлүгүн калыптандыруу – бул кыргыз тили сабагында лексикалык-

грамматикалык эреже, аныктамаларды жаттатуу эмес, тескерисинче, баланын турмушунан 

алынган мисалдар, тексттер, көркөм чыгармалардын алдыңкы үлгүлөрүн пайдалануу 

менен тилдин системалык курсун окутуунун деңгээлин жогору көтөрүү болуп саналат. 

Кыргыз тили сабагын окутуудагы негизги максат-эреже, аныктамаларды гана жатка 

билдирбестен, так, туура, орундуу, логикалуу, оозеки, жазуу кебин калыптандыруу. 

Кыргыз тилинен алган теориялык билимдерин жазуу жана сүйлөө ишмердүүлүгүндө, 

кептин баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү типтерине, ар кыл стилдерге (оозеки-сүйлөшүү, 
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көркөм, окуу- илимий, публицистикалык, иш кагаздарынын стили) ылайык текст түзүү 

менен иш кагаздарын даярдап, кеп адебине, сүйлөшүү маданиятына (эне тилинде так, 

таза, туура сүйлөп, логикалуу жаза билүүдө, кебинин бай, көркөм, орундуу) ээ болуусу, 

баяндама, дилбаянды сабаттуу жаза билүүсү кирет. 

 

8. Окутуунун кошумча каражаттары 
 

КӨНҮГҮҮЛӨР 

1-көнүгүү.  

Окуучула’р, тургула’. 

Аса’н, оту’р.  

Окуучула’р, отургула’. 

Алия’, ту’р. Балда’р, отургула’. 

Кызда’р, отургула’. Аса’н, бери’ ке’л. Окуучула’р, бери’ келгиле’. Окуучула’р, отургула’. 

2-көнүгүү. 

Кайда, көрсөт 

 

па’рта 

шка’ф 

терезе’ 

эши’к 

доска’ 

стө’л 

су’мка 

магнитофо’н 

бор 

стол 

рюкза’к 

микрофо’н 
 

3-көнүгүү 

Окуу куралдары кайда, көрсөт 

 

депте’р 

калем са’п 

ките’п 

альбо’м 

пена’л 

кале’м 
 

4-көнүгүү 

Сүрөттөн окуу куралдарын тап 

депте’р 

калем са’п 

ките’п 

альбо’м 

пена’л 

кале’м 

 

 
 

5-көнүгүү.  

Кайда, көрсөт 

Бала’ топ ойно’п жата’т. 

Кыз селкинче’к тээ’п жата’т. 

Бала’ чурка’п барата’т. 
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Балда’р фудбо’л ойно’п жатыша’т. 

Бала’ топту’ ыргытты’. 

Ким? 

Эмне? Эмне кылып жатат? 

6-көнүгүү. Канча, канчоо? – деген суроолорго жооп берген сөздөрдү бөлүп жазгыла. 

Канча?, Канчоо? деген суроолорго жооп берген сөздөргө экиден мисал жазгыла. 

Бир, он тогу’з, беш, алтоо’, жыйы’рма, бирөө’, эки, тогу’з, үчөө’, жүз, төртөө’, алтымы’ш, 

бешөө’, элүү’, жетөө’, отуз бе’ш, сексе’н эки. 

Үлгү: Мен жети’ жаштамы’н. Мени’н беш маши’на оюнчугу’м бар. Аларды’н экөө’ 

жеӊи’л машине’, үчөө чоӊ машине’. Бешөөнү’ теӊ ата’м саты’п берге’н.  

7-көнүгүү. Тексттен илик жөндөмөсүндөгү сөздөрдү тап. 

Күл азык 

 Күл азы’к – көпкө’ сакталуу’чу тама’к. Күл азыкты’н негизи’ уйду’н, койду’н, 

кийикти’н этине’н даярдала’т. Союлга’н малды’н, кайберенди’н эти бышырылы’п, 

туурасына’н жука кесили’п, кургатылы’п, сокуга’ күл майда’ талкаланы’п, жаргылчакка’ 

тартыла’т. Даярдалга’н эт сызгырылы’п, сызыгы’ таза алынга’н майга салына’т да, ал 

кайна’р замат ун кошулу’п, кызарганча’ куурула’т. Сууганда’н кийин жакшы иштелге’н 

карынга’ салына’т. Күл азык узак сапарга’, аӊ уулоого’, жүрүшкө’, казатка’ чыгарда’ 

даярдалга’н. 

8-көнүгүү. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү койгула. Макалдарды окугула. 

Көчүрүп жазгыла.  

1. Балаӊ... болсо – эл башы, 

...болсо эл душманы. 

2. Жер ...менен, жакшы ...менен. 

3. Атыӊ барда ...тааны, атабарда ...тааны. 

4. Эрди ...өлтүрөт, коенду...өлтүрөт. 

(эл, жакшы, намыс, кени, жаман, камыш, эли, жер) 

9-көнүгүү. Ырды окугула. Эмне? Эмнелер? деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла. 

Көчүрүп жазгыла.  

Кай жаныбар кантет? 
Бул жаныбар БОЗДОЙТ,  

Ошондуктан төө дейт. 

Муну болсо – уй дейт, 

Ал боздобойт, МӨӨРӨЙТ. 

 

Сазда ЧАРДАП бакалар, 

Чегирткелер ЧЫРЫЛДАЙТ. 

Аары, чымын ЫЗЫЛДАП, 

Балыктан үн угулбайт. 

 

Каркыралар-турналар,  

Көк бетинде КЫЙКУУЛАЙТ. 

Балапандар-жөжөлөр 

Жем талашып ЧЫЙПЫЛДАЙТ. 

 (Т. Самудинов) 

10-көнүгүү. Текстти окугула. Тексттеги сөздөрдү уӊгу жана мүчөгө ажыраткыла. 

Менин Мекеним 

 Ар бир адамдын өз мекени бар. “Мекен” деген сөз кыргызда – ата-бабанын жери, 

туулуп-өскөн дегенди билдирет. Ал, албетте, бүт эле гүл бакча эмес. Мен азыркы дүйнө 

Тап жана атап бер 
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жөнүндө кеӊирирээк сөз кылгандан мурда өзүмдүн өмүр башатыма ой жүгүртөм. Абдан 

сагындырып, бир көрүүгө куштарланткан Талас жергемди, ак-карасы аралаш жаткан өз 

келбетинде көз алдыма элестетүүгө аракеттенем. 

 Эгер мен аалам койнун аралаган космикалык саякатта жүрүп, жер жөнүндө ойлончу 

болсом, сөзсүз, аны өз айылым Шекердин образы аркылуу элестетерим бышык. Анткени 

менин башатым ошо – Шекер. Ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Ушул 

жерде мен жарык дүйнөгө келип, турмуш тааныгам, өз тагдырымды тапкам. 

(Ч.Айтматов) 

11-көнүгүү. Жаӊылмачтарды окугула, жаттагыла. 

Көзү бүтүк 

Үч күчүк үшүп,  

Үч күчүк үшүп,  

Үнү бүтүп 
 

Көк чөп көп, 

Көпкөк чөп 

Көк чөптөн көп 

Көпкөк чөп 
 

Ашпай – шашпай 

Таамай чаппай 

Карагай тактай 

Кандай таштай. 

12-көнүгүү. Сүйлөмдүн аягына чыгар. 

 Максаты: муундук жана тыбыштык талдоо жана жалпылоону өнүктүрүү, логикалык 

ой жүгүртүүсүн, угуу көӊүл буруусун өнүктүрүү.  

Жүрүшү. Мугалим сүйлөмдү окуйт, аяккы сөздүн аяккы муунун окубайт.  

1. Апам дүкөнгө кет… 

2. Айжан сабак окуп жа… 

3. Чымчыктар уя салып жаты… 

4. Окуучулар сабакка бараты… 

5. Мугалим сабак өтүп жа… 

13-көнүгүү. “Кыш” – деген темада кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү ойлоп тап 

жана аны ата. 

Күн (кандай?)... Шамал...   Асман 

Кар...   Кар бүртүгү...  Кыроо 

Аба-ырайы...  Күндүз   Аяз 

Аба...   Бак-дарактар   Күрткү 

14-көнүгүү. “Жашылчалардан, жемиштерден, мөмөлөрдөн” – “эмне” деген суроого жооп 

берген сөздөрдү ойлоп тап. 

тоголок...  майда...  катуу 

жумшак...  ширин   таттуу 

кычкыл...  сары   көк 

кызыл...  жашыл  кара 

узун...   бышкан  ширелүү 

жаӊы...  кытрак  балдай ж.б. 

15-көнүгүү. Төмөнкү сөздөргө сөз айкашын түзгүлө. 

ЧЫГАТ  БАШ КИЙИМ  КҮН 

ОЙНОЙТ  ҮШҮТӨТ   МУРУН 

ЖУЛАТ  УЧКУН 

Күн чыгат; учкун ойнойт; баш кийимдерди жулат; мурунду үшүтөт 
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16-көнүгүү. “Күчүк” – деген сөздүн ар бир тамгасына туура келген канаттууларды, “бака” 

– деген сөздүн ар бир тамгасына туура келген жаныбарларды атагыла. Мисалы: – Карга, 

үкү, чыйырчык, үпүп, карлыгач. 

– Бугу, ат, кой, арстан. 

17-көнүгүү. “Китеп”, “бала” деген сөзгө мүчөлөрдү улагыла. Пайда болгон жаӊы 

сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө. 

 

 

 

  

 

 

 

 

18-көнүгүү.  Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздү койгула.  

1. ... жаады. 2. ... толкуду. 3. .... сайрады. 4. ...комузду чертти. 5. Бийчилер... . 6. 

...келишти. 7. ...машинени айдады. 8. ...гүлгө суу куюшту. 

Колдонулуучу сөздөр: комузчу, булбул, көл, балдар, кыздар, айдоочу, кар, бийлешти.  
19-көнүгүү. Суроолорго жооп бергиле.  

1. Азыр кайсы жыл мезгили? 2. Сен кайсы жыл мезгилин жактырасың? Эмне үчүн? 3. Жай 

айлары кайсылар? 4. Бир жылда канча ай бар? 5. Кышкы каникулда кантип эс аласың? 

20-көнүгүү. Текстти окугула. Айтып бергиле. Өзүӊөрдүн кичи мекениӊер жөнүндө 

кыскача эссе жазгыла. 

Менин шаарым 

 Мен Бишкек шаарында жашайм. Бишкек шаары биздин өлкөнүн борбору. Шаарыбыз 

жашыл жана көрктүү. Көчөлөрү кенен, таза. Шаарда парктар, сейил бактары, музейлер 

жана чоң-чоң дүкөндөр бар. Биздин шаарда көптөгөн белгилүү, ардактуу адамдар жашайт. 

Мен өзүмдүн шаарым менен сыймыктанам. 

21-көнүгүү. Текстти окугула. Тааныш эмес сөздөрдү сөздүк дептерге көчүрүп жазгыла. 

Боз үйдүн ичи 

 Боз үйдүн так ортосу-коломто, ага казан асылат. Төр-үйдүн эшикке карама-каршы 

тушу. Анда жүк жыйылып, конок күтүлүп, адамдар жашашат. Эпчи жак-үйдүн ичиндеги 

оӊ тарабы. Анда ала бакан орнотулуп, тамак-аш, идиш-аяк сакталган. Аяк кап, чыны кап 

илинген. Эр жагы үйдүн сол тарабы. Анда эркектердин кийими куралы ат жабдыктары 

коюлган. Улага үйдүн кире бериши. 

22-көнүгүү. Сөздөрдү уӊгу жана мүчөгө ажыраткыла. Сөздөрдүн уңгусун  белгиси 

менен, мүчөлөрүн   белгиси менен сызып белгилегиле. Эки сөздү алып, ага сүйлөм 

түзгүлө. Сүйлөмдө баланын аты жана жашаган жери жазылсын.  
 

 Окуучулар, кыздар, балдарга, мугалимдер, мектепке, гүлдөр, тилчи, эмгекчил, 

акылдуу, сабактар, китептер, парталар, дептерлер, бөлмөгө, достор, ынтымактуу, 

билимдүү.  

23-көнүгүү. Жашылча-жемиштердин сүрөттөрүн тарткыла. Аларды сүрөттөп бергилечи. 

Жашылча-жемиштер катышкан табышмак, ырлардан айткыла.  

Үлгү: 

Алмурут (Сары түстө. Даамы таттуу. Сүйрү. Бакта өсөт.)  

Помидор (Кызыл түстө. Тоголок, сүйрү болот. Жерде өсөт.) 

24-көнүгүү. Суроо берип, ага жооп жазгыла. (Жуп менен иштөө) 

Үлгү: 

Бул ким?   Ал мугалим. Мугалим окутат. 

Бул эмне?   Ал көйнөк. Көйнөк жаңы. 

китеп 

-тин 

-ти 

-тер 

-тен 

-ке 

бала 

-ны 

-дан 

-га 

-нын 

-да 
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Булар кимдер?  Алар балдар. Балдар ойнойт. 

Булар эмнелер?  Алар койлор. Койлор оттойт. 

Сабактан канча алдың? Мен сабактан беш алдым.    

Бүгүн канчанчы күн?          Бүгүн үчүнчү күн.                 

Сүттүн өңү кандай?  Сүттүн өңү ак.  

Доктур эмне кылат?  Доктур элди дарылайт. 

 

25-көнүгүү. Сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзгүлө. 

билим, Китеп, булагы. 

Китептен, билебиз, нерсени, көп. 

үйүбүздө, Биздин, китептер, бар, кызыктуу. 

отуз, Бул, сом, турат, китеп. 

 Китепти, сакташыбыз, таза, жана, керек, тытпай. 

Интерактивдүү усулдар жана ыкмалар колдонулган көнүгүүлөр 

Интерактивдүү методдор бул – окуучулар ортосунда, ошондой эле окуучулар 

менен мугалимдер ортосунда өз ара аракеттешүүнү талап кылган методдор. 

«Интерактив» англис тилинин «interact» деген сөзүнөн алынган. «Inter» – бул «өз ара», 

«act» – «аракеттенүү». Сабак берүүнүн интерактивдүү методдору билим алуучунун зор 

активдүүлүгүн, анын алынган маалыматтарды өзүнүн ой элегинен кайра чыгармачыл 

түрдө өткөрүп чыгуусун эске алат. Окутуунун интерактивдүү моделинин негизги 

критерийлери: формалдуу эмес талкуунун мүмкүндүгү, материалды эркин баяндоо, 

семинарлардын көптүгү, лекциялардын аздыгы, окуучунун демилгеси, коллективдүү 

аракеттерди талап кылган топтук тапшырмалардын болушу, жазуу жүзүндөгү иштерди 

аткаруу. 

Интерактивдүү окутууда көп жактуу коммуникативдүүлүк, жагымдуу психоло-

гиялык кырдаал, окуп-үйрөнүүгө атайын ыңгайлуу педагогикалык шарттар түзүлөт. 

Интерактивдүү окутууга өз алдынча иштөө, жуп менен иштөө, топ менен иштөө, 

талкуулар, презентациялар кирет.  

Интерактивдүү окутуунун артыкчылыктары төмөнкүлөр: 

• окуучулар өздөрүн эркин сезип, «туура эмес жооп берип алам» деген коркунучтан 

алыс болуп, активдүүлүктөрү артат; 

• ар бир окуучу өзүнүн жөндөмүн, шыгын, билимин көрсөтүүгө далалаттанат; 

• жуп менен, топ менен иштегенге машыгышат; 

• мугалим менен, бири-бири менен тыгыз карым-катнашта пикир алышуу ишке 

ашат; 

• окуучунун сынчыл ой жүгүртүүсү калыптанат; 

• тапшырманы аткарууда бири-биринин тажрыйбаларын пайдаланууга, жаңы  

идеяларды жаратууга шарт түзүлөт; 

• мугалим фасилитатор катары багыт берип, окуучу менен достук, кызматташтык 

мамиледе болот.  

Интерактивдүү окутууда негизги көңүл окуучуга бурулуп, эвристикалык окутууга 

басым жасалып, тажрыйба жүзүндө окутуу иши колдоого алынат. Бул жагдайдан алып 

караганда инсанга багытталган окутуу менен шайкеш келет. Мында билим берүү 

процессинин катышуучуларынын эмес, окуучулардын кызыкчылыгын көздөйт. 
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Инсанга багытталган окутуу – керектөөлөргө, жөндөмдүүлүктөргө, окуучуларды 

окутуу стили менен алардын кызыкчылыктарына багытталат. Инсанга багытталган 

окутууда окуучулардан окуу процессинде активдүү жана жоопкерчиликтүү катышуучу 

болушун талап кылат. Мында окуучулар жупта, топто иштей билүү менен өз 

жоопкерчилигин сезүүгө үйрөнүшөт. Окуучулар бири-бири менен, мугалим менен бирге 

иштей да, кызматташа да алышат. Бул аларды оюндагысын эркин айта билүүгө, 

мугалимди жана жолдошторун уга билүүгө, толеранттуулукка үндөйт. Топ-тордо иштөөдө 

төмөнкүдөй эрежелер сакталууга тийиш: 

• Бири-бирин сыйлоо. 

• Жанындагы окуучунун сөзүн бөлбөй угуу. 

• Ресурстарды бөлүштүрүү жана биргелешип пайдалануу. 

• Топтун шайланган жетекчиси менен келишүү, бирге чечимдерди кабыл  

алуу. 

• Топтогу ар бир окуучунун пикирин баалоо. 

Бардык окуучулар биргелешип ойлонуп, натыйжалуу иштөөсү 

 

Кластер ыкмасы 

Кластерди түзүү – бул маалыматтардын, идеялардын жана суроолордун картасын 

түзүүнүн ыкмасы. Кластерди түзүү когнитивдик иликтөөлөргө негизделген. 

Кластерди түзүү эмнеси менен пайдалуу?  

 Кластерди түзүү идеяларды таап, иштеп чыгууга, алардын кандайдыр бир тартипте 

жайгаштырууга чейинки түзүмүн калыптандырууга жардам берет. 

 Кластерди түзүү – бул кандайдыр бир фактор боюнча ой-пикирди топтоо 

технологиясы. 

 Кластерди түзүү – бул кимдир-бирөөнүн тажрыйбасына таянып, түргө келтирүү 

техникасы. Негизинен алганда бул, иликтөө процесси. 

Кластерге бөлүү ыкмалары  

Кластерге бөлүү – бул ойлордун варианттарын өнүктүрүүнүн, байланыш түзүүнүн 

педагогикалык ыкмасы. Ал кандайдыр бир тема боюнча эркин, ачык-айкын ойлонууга 

түрткү берет.  

Кластерге бөлүү идеялар ортосунда байланыштар жөнүндө ойлонууга мүмкүндүк 

берген түзүмдөрдү гана бөлүп көрсөтүүнү талап кылат. Бул бир багытта калыптанбаган ой 

жүгүртүүнүн формасы. Ал биздин мээ жигерибиз кандай иштерине да байланыштуу 

болот. 

Жогоруда белгиленген «кластер» деген сөз «түйүн, байламта» дегенди түшүндүрөт. 

Кластерге бөлүү жаңыча ой жүгүртүүгө түрткү берип, калыптанган билим деңгээлинен 

пайдаланууга, белгилүү бир тема боюнча жаңыча түшүнүктөрдү ойлоп чыгуу процессине 

мажбурлайт. Кандайдыр бир тема кылдат иликтөөгө алынганга чейин кластерге бөлүүнү 

пайдалануу алда канча максатка ылайыктуу.  

Кластерге бөлүү ой жүгүртүүдө түрткү катары каралат. Кластерди топ менен түзүү, 

топтун идеясынын өзөгү катары кызмат кылат. 

Кластерге бөлүү өтө эле жөнөкөй жана аткарууга жеңил. 
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Кластерди түзүүнүн ыраттуулугу: 

1.  Класста илинген тактай же актай барактын чок ортосуна бир сөздү же сүйлөмдү 

жазгыла; 

2. Сидин пикириңиз боюнча өтүлүп жаткан темага байланыштуу сөздү же сүйлөмдү 

жазгыла; 

3. Түшүнүктөр менен идеялардын ортосундагы ыңгайлуу байланышты белгилеп 

көрсөткүлө; 

4. Убакыт бүткөнгө чейин канчалык үлгүрсөңөр, ошончолук идеялардын варианттарын 

жазып чыккыла. 

Класстерди түзүүнүн негизги эрежелери:  

1. Оюңарга эмне келсе, ошонун бардыгын жазгыла. Жазылгандардын маанисине 

көңүл бурбай койсоңор деле болот. 

2. Жазылгандардын орфографиялык жактан туура жазылышына жана башка 

факторлорго да көңүл бурбагыла. 

3. Убакыт бүткөнгө чейин ойго келгендерди жазып үлгүрүүгө жетишкиле. Эгерде 

оюңарга эчнерсе келбей калса, сүрөт тартсаңар да болот. 

4. Көбүрөөк байланыш түзүүгө аракеттенгиле. Идеялардын санына гана чектелбестен, 

алардын ортосундагы байланышка да көңүл буруу зарыл. 

 

1-көнүгүү. Менин үй-бүлөм темасына кластер түз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-көнүгүү. Үй жаныбарлары темасына кластер түз. 

 

 

 

 

 

 

Синквейн стратегиясы 

Синквейн – француз тилинен которгондо «5» сап ыр дегенди билдирет. Ал окуучулардын 

ой-жүгүртүүсүн жана сынчыл-ойломун өстүрөт.  

Синквейн түзүүнүн эрежелери: 

 

Чоӊ атам 

Атам 

Менин үй-бүлөм 

Апам Чоӊ апам 

Уй 

Үй жаныбарлары 

Кой 

Жылкы 

Эчки 
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1-сапта – тема бир сөз менен аталат. Адатта бул зат атооч болот, (ким? эмне?); 

2-сапта – бул теманын эки сөз менен сыпатталышы болот, (2 сын атооч, кандай? кайсы?); 

3-сап – бул аракетти теманын алкагында 3 сөз менен берүү, (3 этиш, эмне кылат? Эмне 

кылып жатат?); 

4-сап – бул темага карата мамилени билдирген 4 сөздөн турган сүйлөм; 

5-сап – бул теманын мани-маӊызын кайталоочу сөздөн турган синоним. 

 

1-көнүгүү. «Күз» деген сөзгө синквейн түз. 

1. Күз 

2. Керемет жана кооз 

3. Келди, бөлөйт жана кубантат 

4. Күз – жылдын керемет мезгили! 

5. Сүрөтчү 

2-көнүгүү. «Мекен» деген сөзгө синквейн түз. 

1. Мекен 

2. Улуу, кенен 

3. Коргойт, сактайт, шыктандырат 

4. Менин мекеним – Кыргызстан. 

5. Байлык 

3-көнүгүү. «Мектеп» деген сөзгө синквейн түз. 

1. Мектеп 

2. Кенен, ызы-чуу, 

3. Окутат, тарбиялайт, кызыктырат 

4. Мен мектепти жакшы көрөм. 

5. Достор 

4-көнүгүү. «Китеп», «класс», «дос», «кыш» деген сөздөргө синквейн түз. 

 

Кунт коюп түшүнүп окуу методу. 

Кунт коюп түшүнүп окуу методу текст менен иштөөнүн жаңы ыкмасы катары 

саналып, окутуу процессине бардык окуучуларды тартууга, окулуп жаткан темага карата 

кызыгууну жогорулатууга, балдардын ой жүгүртүү ишмердүүлүктөрүн ылдамдатууга 

жардам берет. Алар кептик, тилдик, ошондой эле социалдык-коммуникативдик 

компетенттүүлүктөрдү калыптандырууга багытталган. Буларга эки бөлүктүү күндөлүк, 

инсерт, адашкан логикалык чынжыр стратегиялары кирет. Бул ыкмалалардын ичинен 

башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутууда колдонуу үчүн эң 

ыңгайлуусу жана алгылыктуусу инсерт болуп саналат. 

Инсерт – англис тилинен которгондо эффективдүү окуу, түшүнүү, ойлонуусун 

интерактивдүү белгилөө системасы деген сөз айкаштарынын баш тамгаларынан 

кыскартылып алынышы. Кыргыз тили сабагында окуу китебиндеги текст менен иштөөдө 

окуучуларга өз түшүнүктөрүн сезип, туя  билүүгө мүмкүнчүлүк берип, мурдагы алган 

билимдерин эске түшүрүү үчүн колдонулат. Инсертти колдонууда окуучулардын текстти 

окуп, түшүнүп, сынчыл ой жүгүртүү менен талдоосуна жетишүүгө мүмкүн. Инсерт 

стратегиясы менен өз алдынча, жупта, топто иштетүүгө болот.  

Бул стратегиянын төмөнкүдөй өнүгүү баскычтары бар: 

Чакыруу. Ой жүгүртүүнү талап кылып, акылдын иштешин мажбурлоо, сынчыл ойлоого, 

акылдын таймашуусуна чакырат. 
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Түшүнүү. Текстти ой жүгүртүп окуп, талдоо. Маанисин түшүнүү, талдоо үчүн өз 

пикирлерин айтуу. 

Ойлонуу. Маалыматты түшүнүп, маанисин билүү. 

Инсерт стратегиясы менен иштөөнүн иш кадамдары: 

1. Окуучуларга тема берилет да, ал тема боюнча «акыл чабуулу» стратегиясы аркылуу 

«тема боюнча эмне билесиңер?» деген суроо коюлат. Билгендерин өз алдынча жазышат.  

2. Жазгандарын жупта бири-бири менен талкуулап, толукташат. 

3. Тема боюнча текст таратылат. 

4. Төмөнкү интерактивдүү белгилер менен иштөө боюнча көрсөтмө берилет: 

V– мен үчүн тааныш маалымат; 

+ – мен үчүн жаңы маалымат; 

– менин буга чейин билгениме карама-каршы; 

? – мен үчүн түшүнүксүз, бул маселе боюнча кененирээк маалымат алгым  

келет. 

5. Түгөйү менен пикир алышат. 

6. Топ менен таблица толтурулат.  

7. Текст боюнча окуучулардын билими текшерилет. 

Ким канчалык деңгээлде түшүнгөндүгү бааланат. Тексттин мазмунун талкуулап, ой 

бөлүшөт. 

Потенциалы: Бул стратегия менен иштөө аркылуу төмөндөгүдөй максаттар ишке 

ашырылат: 

1. Чакыруу – билгендерин айтып беришет. «Акыл чабуулу» стратегиясы колдонулат. 

Окуучулар тема боюнча оюн топтоого, көңүл бурууга, ойлонууга проблемалык жагдай 

түзүлөт. 

2. Түшүнүү – ар бир окуучунун билим деңгээли, лексикалык байлыгы ар баш-ка 

болгондуктан, ар ким өз алдынча билгенин, же тескерисинче билбеген түшү-нүктөрүн 

белгилешет. Өз алдынча, жупта жана топто иштешет. Бири-бири менен маалымат 

алмашып, текстти талкуулашат. Тааныш эмес түшнүктөргө жана текст-тин жалпы, 

негизги мазмунуна ой жүгүртүшөт, түшүнөт. Окуя эмне жөнүндө, кайсы убакта болгонуна 

көңүл бурулат. 

3. Ойлонуу. Мурунку жана кийинки идеяларды салыштырып, кошумчалап, талдашат. 

Маалыматтарды жыйынтыктап, топтоп, системалаштырат. Каталарын таап, баалоо 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 

Башталгыч класстарда бул стратегиянын белгилери жөнөкөйлөштүрүлүп берилсе болот: 

Б. – билем 

Б. – билдим 

БК. – билгим келет 

Үлгү: 

Тема: Ысык-Көл кыргыз жергесинин бермети 

Билем Билдим Билгим келет 

Ысык-Көлдө көптөгөн 

курорттор жайгашкан 

Ысык-Көл биздин 

өлкөбүздүн эӊ чоӊ көлү 

Ысык-Көлдүн пайда болуш 

тарыхын  
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1-көнүгүү. «Манас  – кргыз элинин баатыры» темасына топтор ичинде инсерт 

түзгүлө.  

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз тилин коммуникативдик багытта үйрөтүү сабагынын үлгүсү 

1-сабак 

Саламдашууну, таанышууну, санакты үйрөтүүчү «Кызыктуу кыргыз тили» 

мультфильминин 1-бөлүмүн көрүп чыккыла.  

https://www.youtube.com/watch?v=J-CLzUXKuyo 

 

Кайтарым байланыш 

 Мультфильмдин каармандары кимдер экен? 

 Алар эмне кылышты? 

 Ту, Ой, Мо, Бирс – булар эмнелер? 

 Бафф каяктан келди? Кантип келди?  

 Силер да мультфильмдеги ырды айтып, кыймылдарды жасагылачы! 

Бир, эки – бийик секир, 

Үч, төрт – алга түрт, 

Беш, алты – олтур, 

Жети, сегиз – тегерен, 

Тогуз, он – тоголон. 

 Мультфильмдеги топтордун сүрөтүн санап тарткыла. 

1    

6 

2  

 

7 

3 

 

 

8 

4 

 

 

9 

5 10 

 

«Санак ырын» чогуу айталы! 

https://www.youtube.com/watch?v=pxSp8kCpDsc 

https://www.youtube.com/watch?v=J-CLzUXKuyo
https://www.youtube.com/watch?v=pxSp8kCpDsc
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«Санамай» ырын чогуу ырдайлы! 

https://www.youtube.com/watch?v=ygj4APvoado 

Жаӊыл Каримованын «Таргыл мышык» деген аӊгемесин уккула. 

http://taalim.lib.kg/targyl-myshyk/ 

Кайтарым байланыш 

 Мышыктын баласын эмне дейбиз? 

 Ал кандай экен? 

 Түйдөк жип деген эмне? 

 Ийик менен эмне кылат? 

 Ийикте эмне үчүн жип жок калды? 

 Отургучта ким отурган деп ойлойсуӊ? 

 Отургучту сүрөттөп берчи. 

Табышмакты жандыргыла. Алардын сүрөтүн тарткыла. 

Итче отурат, 

Адамча жуунат. 

Бул эмне? 

 

Ак дүйнөдө бир кемпир бар 

жалгыз аяк, 

Оозуна тиштегени чийден  

таяк. 

 

Төрт бир тууган 

Бир калпак кийген, 

Ат сыяктуу 

Адамдар минген. 

МЫШЫК 

 

ИЙИК ОТУРГУЧ 

 

«Керемет көч» мультфильми менен тамгаларды үйрөнөлү! 

https://www.youtube.com/watch?v=yCujo7iejHs 

https://www.youtube.com/watch?v=GTho4y8Umg4 

 

Тамгаларды айталы жана жазалы. Муун курап окуйлу. 

 

А 

 

Б 

 

К 

 

Ч 

 

Ы 

 

Н 

 

 

АК 

 

 

БА 

 

КА 

 

ЧЫ 

 

ЫК 

 

НЫ 

Куурчак театрынан «Мунарача  үй» деген жомокту көрөлү! 

https://www.youtube.com/watch?v=e_ZOSXBcH 

Кайтарым байланыш 

«Бөбөктай» боёмо китепчеси менен иштөө. 

http://taalim.lib.kg/bobok/?category=2 

https://www.youtube.com/watch?v=ygj4APvoado
http://taalim.lib.kg/targyl-myshyk/
https://www.youtube.com/watch?v=yCujo7iejHs
https://www.youtube.com/watch?v=GTho4y8Umg4
https://www.youtube.com/watch?v=e_ZOSXBcH
http://taalim.lib.kg/bobok/?category=2
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         Электрондук китепчеден бака, чычкан, үлүл, жарганат, карга, короздун сүрөтүн таап 

компьютердин жардамы менен  боёгула. Кагазга чыгарып алып түстүү боёктор менен 

боёсоӊор да болот. 

 

«Шакек салмай» кыргыз элдик оюнун ойнойлу! 

https://www.youtube.com/watch?v=AYICzp5OSn8 

Кайтарым байланыш 

 Оюнду канча оюнчу ойносо болот экен? 

 Шакекти  эмне кылабыз?  

 «Алтын шакек учуп чык» деп эмне үчүн айтат? 

 Шакек салынган оюнчуну жанындагылар кармап калса эмне болот? 

 Калпакпы же жоолукпу деп эмне үчүн сурап жатышат?  

 Бул оюнду жакшы ойнош үчүн кандай болушубуз керек экен? 

 Оюн жактыбы? Эмнеси менен жакты? 

Жаӊылмачтарды  так айталы! 

   Үч куш учту, 

    Учкуч учту. 

Көзү бүтүк 

Үч күчүк үшүп, 

Үнү бүтүп. 

Бир ак чымчык, 

Эки ак чымчык, 

Үч ак чымчык, 

Төрт ак чымчык. 

«Ырыс алды – ынтымак» аттуу кыргыз эл жомогун угалы! 

http://kyrgyztil.taalimforum.kg/index.php/user/reader/29?pid=1196&t=80&pc=16 

ЫРЫС АЛДЫ – ЫНТЫМАК 

    Качандыр  бир кезде акылман карыя болуптур. Анын тогуз уулу бар экен. Бирок 

балдары атасы айткан акылды укпай ар кимиси өз бетинче жүрөт, ага сырттагы 

кишилердин баары күлөт. Чоңу кичинесин сабайт, кичинеси чоңуна акырая карайт. 

Биримдиги жок тогуз баланы башкалар  уруп кетет. 

    Атасы балдарынын кылыгы жөнүндө  терең ойго түшөт. Эми айла болбогон соң, чал 

өзү тоого барды да, үйүнө чоң тутам табылгыны көтөрүп келди. Балдарын чогултуп алып: 
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    - Кана, балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мынабу табылгыны толугу менен 

сындыргылачы, - деди. Тогуз уулдун ар бири кезектешип күчүн сынады. Бооланган 

табылгыны эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып туруп калышты. Карыя 

табылгынын боосун чечип: 

    - Эми бирден сындырып көргүлө, - деди. Балдары  табылгыны ошол замат эле чарт-

чурт бөлүп: - Мына, сындырдык, - деп мактанышты. Абышка балдарды отургузуп алып, 

нускалуу сөз баштады: 

    - Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Эгер ыркыңар жок болсо, 

душман  силерди жанагы жалгыз табылгыдай бырча-бырча сындырып  кетет. Ал эми 

бооланган табылгыдай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким 

майтара  албайт. Менин айтарым ушул, -деди.  

Кайтарым байланыш 

 Карыянын канча баласы болуптур? 

 Карыя эмне үчүн капа болду? 

 Балдарына кандай тапшырма берди? 

 Табылгы деген эмне? 

 Балдары атасынын тапшырмасын аткара алыштыбы? 

 Эмне үчүн атаны акылдуу дейбиз? 

 Ынтымактуу туугандар кандай болот деп ойлойсуӊ?  

 Кыргыз элинин «Ырыс алды – ынтымак» деген макалынын маанисин түшүндүӊбү? 

Жомокту ролдоштуруп аткаруу 

«Чыр бала» ырын «Ак шоола» хору менен чогуу ырдайлы! 

https://www.youtube.com/watch?v=vEkvpchrLbc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEkvpchrLbc
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ДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАР 

 

Башталгыч класстын окуучуларын окутууда дидактикалык оюндардын 

мааниси  

Дидактикалык оюн – башталгыч класстын окуучуларынын билим, билгичтик 

жана көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн окуу-тарбия процессинде максатка багыттуу 

колдонулган окутуунун каражаты. 

Дидактикалык оюндар окуучуларды окуу процессине активдүү киргизүүдө 

көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ, өзгөчө сабакка кызыктыруунун негизги каражаттарынын 

бири болуп саналат. Ал проблемалык кырдаалдын пайда болушу жана аны чечүү үчүн 

зарыл шарттарды түзөт. Белгисиздиктин шартындагы оюндар окуучуларды оюнга алгач 

ар түркүн инсандык мотивдер боюнча тартып, андан соң оюндук ишмердүүлүккө өз 

ишмердүүлүк мотивинин эсебинен киргизет. Оюнда кетирилген катасы үчүн материалдык 

жана аздап моралдык катачылык катары ишмердүүлүктүн эркиндигинин чектелгендиги 

алынып салынат. Өз ара түшүнүүнүн аркасында, ишенимдин атмосферасы менен 

педагогикалык кызматташтыкта өзүн-өзү таануунун, окуучунун жүрүм-турумун максатка 

багыттуу оңдоонун өнүгүшү, акыл-ой баалуулуктарынын системасында аларда туура 

багытты калыптандыруу үчүн жагымдуу жагдай түзүлөт. 

Окуу түзүлүшүндө (структурасында) дидактикалык оюндун ордун жана оюн менен 

окуунун элементтеринин айкалышын аныктоо көпчүлүк учурларда колдонуп 

жаткандардын дидактикалык оюндардын функцияларын жана алардын 

классификацияларын туура түшүнүүлөрүнөн көз каранды. 

С.А.Шмаковдун пикири боюнча оюн педагогикалык маданияттын феномени 

катары төмөндөгүдөй маанилүү функцияларды аткарат: 

– социалдаштыруу функциясы: окуучуну коомдук мамилелердин системасына 

кошуучу маданий байлыктарды өздөштүрүүчү күчтүү каражат; 

– улут аралык баарлашуу функциясы: окуучуга ар улуттун өкүлдөрүнүн жалпы 

адамзаттык баалуулуктарын, маданиятын өздөштүрүүгө мүмкүндүк түзөт, анткени «оюн 

улуттук, ошол эле учурда интернационалдык, эл аралык, жалпы адамзаттык». 

– окуучунун өзүн-өзү реализациялоо функциясы: оюнда «адамдын тажрыйбасынын 

аймагы; окуучунун иш аракетиндеги турмуштук кыйынчылыктарды алып таштоочу 

долбоорду түзүүгө жана текшерүүгө мүмкүндүк түзөт, экинчиден – кээ бир учурда 

тажрыйбанын жетишсиздигин көрсөтөт; бул татаал адамзаттык баарлашуунун чыныгы 

контекстине окуучунун кирүүсүнө мүмкүндүк түзүүчү ишмердүүлүк. 

– диагностикалык функциясы: окуучунун ар кандай жактарын (интеллекттик, 

чыгармачылык, эмоционалдык ж.б) диагноздоого мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда оюн 

– «өзүн-өзү көрсөтүү талаасы», анда бала өзүнүн күчүн, эркин аракеттеринин 

мүмкүнчүлүгүн сынайт, өзүн-өзү көрсөтөт жана өзүн-өзү бекемдейт; 

– терапиялык функциясы: окуучунун жүрүм-турумунда, пикирлешүүсүндө, 

окууда пайда болгон ар кандай кыйынчылыктарды жеңүүнүн каражаты. Оюндук 

терапиянын эффективдүүлүгү бала ролдук оюндарда кабыл алган жаңы социалдык 

мамилелердин практикасы менен аныкталат. Ролдук оюндар окуучуну чоңдор менен да, 
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курдаштары менен да эркин мамилеге кызматташууга коет да, мамиле алмашууга аргасыз 

кылат, агрессияда дал ушул жаңы реалдуу мамилелердин практикасы акырында 

терапиялык эффектке алып келет; 

– коррекциялоо функциясы: окуучунун инсандык көрсөткүчүнүн түзүлүшүнө 

(курамына) позитивдүү өзгөрүүлөрдү, толуктоолорду киргизет; 

– көңүл ачуу функциясы: оюн стратегиялык жактан окуучунун көңүл ачуусунун 

уюшулган маданий мейкиндиги гана, ал көңүл ачуудан өнүгүүгө алып барат. 

Оюнда адамдын жашоосун жана ишмердүүлүгүнүн нормалары иштелип чыгат, ага 

баш ийүү инсандын адеп-ахлактык, эмоционалдык, интеллектуалдык өнүгүшүн талашсыз 

камсыз кылат. 

Башталгыч класста оюндарды колдонууга көңүл буруу менен төмөндөгүдөй 

системаны сунуштайбыз.  

 

Педагогикалык оюндар 

Билим берүүчү максаты боюнча: 

Үйрөтүүчү Тарбиялоочу Өнүктүрүүчү 

Ишмердүүлүктүн тармагы 

боюнча: 

– интеллектуалдык 

(дидактикалык); 

– эмгектик. 

Инсандын сапатынын 

жана мамилесинин 

калыптанышы боюнча: 

– социалдык; 

– өзүн-өзү 

тарбиялоочулук. 

Ишмердүүлүктүн мүнөзү 

боюнча: 

– дене тарбиялык; 

– психологиялык. 

Педагогикалык процесстин мүнөзү боюнча: 

– үйрөтүүчү; 

– машыктыруучу; 

– көзөмөлдөөчү; 

– жалпылоочу. 

– таанып-билүүчү; 

– тарбиялоочу; 

– өнүктүрүүчү; 

– социалдаш-

тыруучу. 

– репродуктивдүү; 

– продуктивдүү; 

– чыгармачыл. 

– коммуникатив-

дик; 

– диагностикалык. 

 

Оюндук методиканын мүнөзү боюнча: 

– даяр «катаал» эрежелер 

менен ойнолуучу оюндар. 

–оюндук ишмердүүлүк-

түн жүрүшүндө 

орнотулган эрежелердеги 

«эркин» оюндар. 

– оюндун жүрүшүндө жана 

анын шарты катары кабыл 

алынган эрежелерди, эркин 

оюндук стихияларды 

айкалыштырган оюндар. 

Оюндук чөйрө боюнча: 

– предметтер менен; 

– предметтерсиз; 

– бөлмөлүк; 

– көчөлүк,  

– айланада; 

– үстөл үстүндө; 

– 

компьютердикжана 

ОТК менен; 

– ар кандай бир 

жерден экинчи 

жерге жүрүү 

каражаттары менен. 

Уюштуруу боюнча: 

– жеке; – жуп; – топтук; – жамааттык. 

Формасы боюнча: 

– оюндук 

тренингдер жана 

көнүгүүлөр;  

– оюндук фольклор;  

– театралдык оюн 

ишмердүүлүктөрү;  

– оюндук 

анкеталар, суроо-

лор, тесттер, кросс-

– конкурстар, 

эстафеталар; 

– ырым-жырымдар, 
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– оюндук 

майрамдар;  

 

 ворд, ребустар; 

– мелдештер, 

жарыштар; 

оюндук салттар. 

 

Катышуучулардын өз ара мамилесинин мүнөзү боюнча: 

– интерактивдүү эмес оюндар. – интерактивдүү оюндар. 

Оюндардын тиби боюнча: 

Ачык эрежелер менен Жабык эрежелер менен 

– дидактикалык;  

– таанып-билүүчүлүк;  

– кыймылдуу оюндар;  

–өнүктүрүүчү,интеллектуалдык;  

– музыкалык; 

– оюн-тамашалар; 

– аттракциондор. 

– сюжеттик-ролдук 

Дидактикалык оюндар 

Окуучулардын ишмердүүлүгүнүн түрү боюнча: 

– оюн-саякаттар; 

– оюн-тапшырмалар; 

– оюн-сунуштар; 

– оюн-табышмактар; 

– оюн-аңгемелешүүлөр; 

– оюн-диалогдор. 

Окуу мазмуну боюнча: 

– жалпы билим берүүчүлүк (ролдук, 

кырдаалдык-ролдук, имитациялык, 

социодрамалар). 

– кесиптик (иштиктүү). 

 

Колдонулган материалдын мүнөзү боюнча: 

– предметтик; – үстөл үстүндөгү-

басмалык; 

– логикалык; 

– сөздүк; 

– мелдештирүүчүлүк. 

Дидактикалык оюндардын арасынан бөлүүгө болот: 

–аракетте жана кылык-

жорукта көрсөтүлгөн 

инсандык эрк, кайратман 

сапатына гумандуу, адеп-

ахлактык мамилелердин 

өнүгүшүнө багытталган 

оюндар 

–сенсордук өнүгүүгө 

жардам берүүчү оюндар 

(угуу, кабыл алуусу, 

түстүү форманы, сапатты, 

көлөмдү кабыл алуу). 

–таанып-билүү процессин 

өнүктүрүүчү оюндар 

(интеллект, эске тутуу, 

көңүл буруу, кеп жана 

башка). 

 Дидактикалык оюн туруктуу түзүлүшкө ээ, бул аны башка ишмердүүлүктөрдөн 

айырмалап турат. Экинчиден, дидактикалык оюндун негизги структуралык 

компоненттери: оюндун идеясы, эреже, оюндук аракеттер, таанып-билүүчүлүк мазмун 

менен дидактикалык милдет, жабдыктар, оюндун натыйжасы эсептелет. 

Оюндан айырмаланып дидактикалык оюндар маанилүү белгиге ээ. Окутуунун так 

коюлган максатынын болуусу менен анын педагогикалык натыйжага дал келүүсү ачык 

түрдө бөлүнүп көрсөтүлөт, жалпыланат жана окуу-таанып-билүүчүлүк багыттуулугу 

менен мүнөздөлөт. 

Дидактикалык оюндардын структуралык компоненттерине токтолобуз. Оюндун 

идеясы – биринчи структуралык компоненти – эреже катары оюндун аталышында 

көрсөтүлөт. Ал окуу процессинде чечилүүчү дидактикалык милдетте камтылган. Оюндук 

ой-пикир оюндун жүрүшүн долбоорлоочу же табышмак түрүндө көпчүлүк учурда суроо 
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түрүндө көрсөтүлөт. Кандай гана кырдаал болбосун оюн таанып-билүүчүлүк мүнөзгө ээ, 

ал оюндун катышуучуларына билимге, мамилеге белгилүү талаптарды коёт.  

Ар бир дидактикалык оюндун эрежелери бар, оюндун жүрүшүндө окуучулардын 

жүрүм-турумуна жана аракетине тартипти белгилейт, сабакта жумушчу абалды түзүүгө 

жардам берет. Ошондуктан, дидактикалык оюндар окуучулардын жеке 

мүмкүнчүлүктөрүн жана сабактын максатына жараша иштелип чыгышы зарыл. Муну 

менен өз алдынчалыкты, ойлонуу активдүүлүгүн, тырышчаактыкты көрсөтүү үчүн, ар бир 

окуучуда канааттануунун, ийгиликтин сезимдеринин пайда болуу мүмкүнчүлүгү үчүн 

шарттар түзүлөт. Мындан сырткары, оюндун эрежелери өзүнүн жүрүм-турумун башкаруу 

жөндөмүнө, жамааттын талаптарына баш ийүүгө тарбиялайт. 

Дидактикалык оюндун маанилүү тарабы болуп оюндун эрежелери менен 

регламенттештирилген, оюндун максатына жетүү үчүн алган билимдерди колдонууга, өз 

жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, окуучулардын таанып-билүүчүлүк 

активдүүлүгүнө жардам берген оюндук аракеттер колдонулат. Көпчүлүк учурда оюндун 

аракеттери тапшырманы оозеки чечүүгө багытталат. 

Дидактикалык оюндардын негизи, анын структуралык элементтерин өзүнө 

камтыйт да таанып-билүүчүлүк мазмунун белгилейт. Таанып-билүүчүлүк мазмун оюнда 

коюлган окуу проблемасын чечүүдө колдонулуп, ал билимдерди жана көндүмдөрдү 

өздөштүрүүгө жардам берет.  

Дидактикалык оюндун жабдыктары бир кыйла өлчөмдө сабактын мазмунун түзөт. 

Бул жерде ошондой эле көрсөтмөлүүлүктүн ар кандай каражаттары: чиймелер, үлгүлөр, 

ошондой эле жеңген командаларды сыйланган желектер, таратып берме материалдар 

болуп эсептелет. 

Дидактикалык оюндар бүткөндөн кийин, анын динамикасы белгилүү натыйжага ээ. 

Оюндун натыйжасы оюндун аякташы менен дароо ишке ашырылат. Бул упайларды саноо; 

оюн тапшырмаларын мыкты аткарган окуучуларды көрсөтүү; жеңүүчү команданы 

аныктоо жана башка болушу мүмкүн, мында ар бир окуучунун жетишкендигин белгилөө, 

оюндун аягына чейин катышкандардын ийгиликтерин баса көрсөтүү зарыл. Натыйжа 

баарынан мурда коюлган окуу тапшырмасын чечүү формасында болуп окуучуларга акыл-

эс жана моралдык канааттануу берет. Мугалим үчүн оюндун натыйжасы окуучулардын 

жетишкендиктеринин дегээлинин же аларды колдонуунун көрсөткүчү болуп эсептелет. 

Дидактикалык оюндун бардык структуралык элементтери өз ара байланышкан, 

эгерде бирөөсү жок болсо оюнду бузат. Оюн идеясыз, аракеттерсиз, аны уюштуруунун 

эрежелерисиз болушу мүмкүн эмес, же өзүнүн спецификалык формасын жоготот, 

көрсөтмөлөрдү, көнүгүүлөрдү аткарууга айланат. Андыктан дидактикалык оюну бар 

сабакка даярданууда оюндун жүрүшүнүн кыскача мүнөздөмөсүн түзүү, окуучулардын 

билим деңгээли менен курактык өзгөчөлүгүн эске алуу, предметтер аралык байланышты 

ишке ашыруу зарыл. 

Башталгыч класстардын практикасында дидактикалык оюндарды колдонууда 

ийгиликке жетүү негизги максаттардан болуп эсептелет. Алар: 

– башталгыч класс окуучуларынын интеллектуалдык өнүгүшү; 

– инсан катары ар бир окуучунун өнүгүшүн калыптандыруу үчүн ыңгайлуу 

шарттарды түзүү; 

– жалпы адамзаттык баалуулуктарга окуучуларды тартуу; 
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– ар бир окуучуга жана окутуунун жеке каражаттарын колдонууга жеке мамиле 

түзүү; 

– окуучу ээ болгон маалыматтардын, түшүнүктөрдүн жана элестетүүлөрдүн 

көлөмүн кеңейтүү; 

– мурда өздөштүрүлгөн билимдерди тереңдетүү; 

– үстүртөн чагылдыруудан кыймылга, аракетке өтүү, башкача айтканда 

көрүнүштүн өзүн таануу, ошол көрүнүштүн мыйзамдарын жана мыйзам 

ченемдүүлүктөрүн ачуу; 

– категорияларга жана системаларга билимдерди бириктирүү; 

– аларды мындай тизмектерден системалуу курулган “түрлөргө” айландыруу жана 

катташтыруу; 

– жандуу жана ийкемдүү билимдерге ээ болуу, аларды субъектинин башкара 

билүүсүнө айландыруу; 

– билимдерди дифференциялуулукка жана тактыкка айландыруу; 

– окуучуну бириккен аз бөлүк-бөлүктүү түшүнүктөрдөн жана образдардан так 

билимдерди операциялоого, окшош билимдерди айырмалоого өткөрүү; 

– дидактикалык оюндарга катышууга жардам берген башталгыч класс 

окуучуларынын эмоционалдык-психологиялык өнүгүүсү. 

Дидактикалык оюндар маданияттын феномени катары үйрөтөт, өнүктүрөт, 

тарбиялайт, талдайт, көңүл ачтырат, эс алдырат, туурайт, шылдыңдайт, күлөт, социалдык 

статустарды жана абалдарды салыштырып, эл алдында көргөзүүгө жардам берет. 

Дидактикалык оюндардын натыйжасында окуучулар тарабынан кабыл алынган билимдер 

башталгыч класс окуучулары өздөштүргөн маанилүү билгичтиктердин жана 

көндүмдөрдүн негизи болуп кызмат аткарат. 

 

Сабак убагында дидактикалык оюндарды колдонууда педагогдун эсине 

 

Оюн жөнүндөгү азыркы педагогикалык адабиятты үйрөнүү төмөнкү талаптарды 

түзүүгө мүмкүндүк берет, анткени сабакта балдар оюндарын уюштурууда мугалимдер 

сөзсүз төмөнкүлөрдү эске алышы керек: 

1. Балдарды оюнга өз каалоосу менен жана эркин кошуу: оюнду окуучуга 

таңуулабастан, ага балдарды тартыш керек. 

2. Балдар оюндун маңызын жана мазмунун, анын эрежелеринин идеясын, ар бир 

оюндагы ролдорду жакшы түшүнүшү керек. 

3. Оюндук аракеттердин мааниси реалдуу кырдаалдардагы жүрүм-турумдун 

маңызы жана мааниси менен дал келиши керек, анткени оюндук аракеттин негизги 

мааниси реалдуу жашоо ишмердүүлүгүнө өткөрүлөт. 

4. Оюнда жалпы адамзатка тиешелүү болгон баалуулуктарга, гуманизмге 

негизделип коомдо кабыл алынган адеп-ахлактык нормалар жетекчиликке алынышы 

керек. 

5. Оюнда анын катышуучуларынын, анын ичинде утулуп калгандардын кадыр-

баркы кемсинтилбеши керек. 

6. Оюн анын катышуучуларынын рационалдуу-дене-тарбиялык жана 

эмоционалдык-кайратмандык өнүгүшүнө оң таасир тийгизиши керек. 
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7. Оюн учурунда ар бир катышуучуга өз демилгесин көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн 

камсыздап жана оюнду багыттап, уюштуруп зарылдыгына жараша кысымга албастан 

токтотуу керек. 

8. Оюн ашыкча тарбиялык жана ашыкча дидактикалуу болбошу керек: анын 

мазмуну тажатма насыятчыл жана өтө ашыкча маалыматтарды камтыбашы керек. 

9. Балдарды ашыкча кумар оюндарына тартуунун кереги жок, акчага жана буюмга 

ойнолуучу оюндар ден-соолук жана жашоо үчүн коркунучтуу. 

Оюн адамдын жашоосунда эң зор мааниге ээ, өзгөчө окуучунун турмушунда 

мааниси абдан чоң. Канчалык бала кичинекей болсо, ошончолук анын турмушунда оюн 

өнүктүрүүчүлүк мааниге ээ.  

Дидактикалык оюндар аркылуу балдардын өзүнө жана курчап турган чөйрөгө 

болгон мамиленин бир аз туруктуу системасы калыптанат, өз инсандуулугуна кызыгуу, 

өзүнүн сапатын, жүрүм-турумун түшүнүүгө умтулуу өсөт, өзүн-өзү баалоо калыптанат; 

инсандык өнүгүүсүнүн маанилүү жаңы шарттары, тактап айтканда, өзүнө-өзү, өзүнүн 

сүйлөшүү маданиятына талап коюу калыптанат; бул учурда көңүл чордонунда 

адамдардын ортосундагы өз ара мамилелеринин эрежелери жана нормалары менен 

байланышкан маселелер турат. Өнгүүнүн маанилүү фактору болуп курбуларынын 

жамааты, жамааттык мамилелердин мааниси, ага-жолдошторунун жакындагы, анын 

жүрүм-турумуна алардын баа берүүсүндө оюндун ролу маанилүү болуп эсептелет. Оюнда 

жана жашоодо аларды адеп-ахлактык-психологиялык сапаттар өзүнө тартат: эр 

жүрөктүүлүк, чечкиндүүлүк, достукка бекемдик. Оюн балдарга кайгыруусун, коркунучун, 

тынчсыздануусун, өзүнө ишенбөөчүлүгүн, сүйлөшүүдөгү аракетсиздигин, өз сезимин 

жана жүрүм-турумун көзөмөлдөө жөндөмсүздүгүн жоюуга жардам берет. Себеби, мындай 

терс сапаттар балдарга өз абалын кадимкидей сезишине жана курдаштары менен пикир 

алышууга тоскоол болот. Оюн ар бирине өзүн көрсөтүүгө, бардык мамилелерде эң сонун 

натыйжага жетишүүсүнө мүмкүндүк түзөт, башкача айтканда, оюн – бардыгы үчүн жана 

бардык жакшылыктар үчүн кызмат кылат. 

Бир тарабынан оюнда жүрүм-турум маданияты, сүйлөө маданияты пайда болот, 

экинчи тарабынан оюндун кызыктыруучу мазмуну жамааттык эмгектин, жакшы жүрүм-

турумдун көрсөтүлүшү балдардын бирдиктүүлүгүнө, достук сезимдеринин өнүгүшүнө 

жардам берет. 

Дидактикалык оюнга кандайдыр бир форма катары психологиялык талаптар 

коюлат: 

– ишмердүүлүктүн бир түрү катары, оюн ишмердүүлүгү сабакта далилдениши 

керек, ал эми окуучулар ага богон муктаждыкты сезиши зарыл; 

– дидактикалык оюнга катышууга психологиялык жана интеллектуалдык даярдык 

чоң роль ойнойт; 

– куунак көңүлдү, өз ара түшүнүүнү, достукту түзүш үчүн мугалим мүнөздү, 

темпераментти, уюшкандыкты, тырышчаактыкты оюндун ар бир катышуучусунун ден-

соолугунун абалын эсепке алышы зарыл; 

– оюндун мазмуну анын ар бир катышуучусу үчүн кызыктуу жана маанилүү 

болушу керек; оюн алар үчүн баалуулукту көрсөткөн натыйжаны алуу менен аяктайт. 
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Оюндук аракеттер сабакта кабыл алынган билимге, билгичтике жана көндүмгө 

таянат, алар рационалдуу, эффективдүү чечимге, өзүн жана айлана-чөйрөнү сынчыл 

баалоого окуучулардын жөндөмүн камсыз кылат. Окутуунун формасы катары оюнду 

колдонуу менен, аны колдонуунун максатка ылайыктуулугуна болгон ишеним мугалимге 

зарыл.  

Оюндук ыкмалар адатта балдар тарабынан кубануу менен кабыл алынат, бул 

алардын оюнга карата курактык умтулуусу үчүн жооп берет. Оюнга тиешелүү болгон 

төмөнкү элементтерди колдонуу: жашыруун сыр, атандашуу, табышмак жана жандырмак, 

издөөлөр жана табылгалар, күтүү жана күтүүсүздүк, оюндук кыймылдатуулар, мелдештер 

жана башкалар балдардын кайратмандык ишмердүүлүгүн жана акыл активдүүлүгүн 

стимулдаштырат, окуу-таанып-билүүчүлүк материалдарды аң сезимдүү кабыл алууну 

камсыз кылууга жардам берет, бир багытта иш аракеттин туруктуулугу менен ойдун 

чымыркануусуна, берилүүсүнө колдон келишинче үйрөтөт, өз алдынчалыкты өнүктүрөт. 

Оюндук ыктардын жана элементтердин өзгөчө таасири окуучулардын кээсине сабакта 

иштин темпинен артта калууну жеңүүгө, башкасына курдаштарынын жамаатында 

алыстагандыкты жана түнттүктү жеңүүгө мүмкүндүк түзөт. Мугалим жетишпей артта 

калгандарга билгизбей жана сылыктык менен жардам бере алат. Ошондуктан, окутууда 

кыйын абалды башынан кечирген балдар чын көңүлү менен ойношот жана акырындык 

менен бүтүндөй программалык материалды өздөштүрүшөт. 

Оюнда бала аргасыз эмес, ички ишеними менен аракеттенет. Оюн кайта 

өндүрүүлүчү, репродуктивдүү ишмердүүлүккө окуучунун ниети менен катар аны 

билимдердин, билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн калыптанышынын бардык этабында 

изденүүчү ишмердүүлүккө кошууга “окуучу –мугалим” кайра байланышын камсыздоого 

мүмкүндүк берет. 

Дидактикалык оюн акыл-эс активдүүлүгүн тарбиялоонун баалуу каражаты болуп 

саналат, ал психикалык процессти активдештирет, окуучуларда таанып-билүү процессине 

жандуу кызыгууну туудурат. Анда балдар орчундуу кыйынчылыктарды чын ыклас менен 

жеңе билишет, өз күчтөрүн машыктырат, жөндөмдөрүн жана билгичтиктерин өнүктүрөт. 

Ал каалаган окуу материалдарын кызыктуу кылууга жардам берет, окуучуларда терең 

канааттанууну чакырат, куунак жумушчу көңүлдү түзөт, билимдерди өздөштүрүү 

процессин жеңилдетет. 

Дидактикалык оюндар балдардын көңүл буруу жана эске тутуу сыяктуу 

психикалык процесстеринин туруктуулугун өнүктүрүүгө жардам берет. Оюндук 

тапшырмалар балдарда тапкычтыкты, зээндүүлктү, зиректикти өнүктүрөт. Алардын 

көпчүлүгү, ой-пикирди, ой-толгоону, жыйынтык чыгарууну талап кылат; акыл аракетин 

гана кылбастан алардан эрктүүлүк аракеттерин – уюштуруучулукту, чыдамдуулукту, 

оюндун эрежелерин сактай билүүнү, өз кызыкчылыгын жамааттын кызыкчылыгына баш 

ийдирүүнү да талап кылат. Оюнда окуучунун мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот, 

анын өнүгүшүнүн деңгээли билинет. Ошондуктан оюн балдарга жекече мамиле жасоону 

талап кылат. Мугалим суроону коюуда, тапшырманы тандоодо ар бир окуучунун жекече 

психологиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алышы керек. Бирөөнө 

жеңилирээк, башкасына татаалыраак тапшырма берет, бирөөнө багыттап суроо берсе, ал 

эми башкасынан өз алдынча чечимди талап кылат.  

Оюн процесси дидактикалык милдетти чечүүгө баш ийет, анткени ал дайыма окуу 

программасынын белгилүү бир темасы менен байланыштуу болот. Ал оюндун идеясын 
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ишке ашыруу үчүн керектүү билимдерге ээ болуунун зарылдыгын алдын-ала караштырат. 

Оюндун “эки жактуу жаратылышы” – окууга багытталышы окутуунун формасы – 

конкреттүү окуу материалына эркин формада ээ болууну стимулдаштырууга мүмкүндүк 

түзөт. 

Башталгыч класстардын дидактикалык оюндарына белгилүү темп, ритм мүнөздүү. 

Оюн процессинде абстрактуу, жагдайсыз түшүндүрүүлөр болбошу керек, эрежелер кыска-

нуска, жеткиликтүү, түшүнүктүү болушу зарыл. Тартиптик мүнөздөгү эскертүүлөрдүн 

көптүгү, окуучунун оюнга катышууга болгон өзүнүн иретин пассивдүү күтүүсү 

кызыгууну төмөндөтөт. Оюнга болгон жандуу кызыгууну мугалим өзү милдеттүү түрдө 

көрсөтүү менен окуучуларды тартып, кээ бир оюндарда күтүү, табышмактуулук 

кырдаалдарды түзөт. Оюндун ийгиликтүү өтүшү мугалимдин өткөрүү деңгелинен көз 

каранды. Мугалимдин кош көңүлдүгү балдарга тез кабылданып, оюнга болгон кызыгуусу 

ошол замат өчөт. Оюн учурунда балдар өзүн эркин сезүү менен, өзүнүн өз 

алдынчалуулугунан жана толук кандуулугунан канааттануу алышы керек. Бир нече 

эрежелерди камтыган оюн, составдык бөлүктөргө бөлүнүп, этаптар аркылуу аткарылат. 

Ошентип, дидактикалык оюндарда бала өзүнүн жүрүм-туруму жана кыймыл-

аракетин конструкциялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Дидактикалык оюндар шарттуу түрдө бир 

нече стадияларга бөлүнөт. Ар бирине балдардын активдүүлүгүн аныктаган көрүнүш 

мүнөздүү. Мугалимге бул стадиялар жөнүндөгү билим оюндун эффективдүүлүгүн туура 

баалоо үчүн зарыл. Биринчи стадия – окуучунун оюнга болгон каалоосу, аракет жасоо 

активдүүлүгүнүн пайда болушу менен мүнөздөлөт. Оюнга болгон кызыгууну туудуруу 

максатында ар кандай ыкмалар колдонулат: аңгемелешүү, табышмак, санак оюндары, 

жагып калган оюндар жөнүндө эске салуу. Экинчи стадияда – бала оюндук тапшырманы, 

оюндун эрежелерин жана аракеттерин аткарууга көнүгөт. Бул учурда ак ниеттүүлүк, 

умтулуучулук, тырышчаактык сыяктуу негизги сапаттар, кайгыны, ийгиликсиздикти жеңе 

билүү жөндөмдүүлүктөрү түптөлүп, өзүнүн гана ийгилигине эмес, жолдошторунун да 

ийгилигине кубана билүү сапаттары өөрчүйт. Үчүнчү стадияда – оюндун эрежелери 

менен тааныш бала, чыгармачылык мамиле жасап, өз алдынча аракеттерди жасоо 

мүмкүнчүлүктөрүн изденүү менен алек болот. Бала оюнда камтылган төмөнкү 

аракеттерди аткарышы керек: ойлоп табуу, тапкычтык, жашыруу, чагылдыруу, тандап 

алуу. Аларды ийгиликүү аткарыш үчүн тапкычтык, кырдаалга жараша багыт ала билүү 

жөндөмдүүлгүн көрсөтүү керек. Оюнду өздөштүргөн бала, аны уюштуруучу, активдүү 

мүчөсү болуп эсептелет.  

Оюндун ар бир этабына жараша аныкталган педагогикалык милдеттер туура келет. 

Биринчи стадияда– педагог балдарды оюнга кызыктырат, ойноого болгон каалоосун 

күчөтөт. Экинчи стадияда– мугалим байкоочу гана болбостон, убагында жардамга 

келгенге жөндөмдүү тең укуктуу өнөк катары чыгат, оюндагы балдардын жүрүм-турумун 

адилет баалайт. Үчүнчү стадияда– оңдоочу ролду оюндун милдеттерин чечүүдө, 

балдардын чыгармачылыгын баалоодо аткарат. 

Дидактикалык оюн – балдардын өз алдынча ой жүгүртүүсүнүн, тарбиялоонун 

жеткиликтүү, пайдалуу, эффективдүү каражаты. Ал белгиленген шарттагы атайын 

материалды талап кылбайт, оюн жөнүндөгү мугалимдин билимин талап кылат. Ошону 

менен бирге сунушталып жаткан оюндар өз алдынча ой жүгүртүүнү өнүктүрүүдө качан 

гана ал оюндар керектүү методиканы колдонуу менен белгилүү система өткөрүлгөндө 

гана жардам берерин эске алышыбыз керек. 
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Мугалимдин туура жетектөөсү менен жамааттык дидактикалык оюндар балдардын 

жалпы кызыгуусун пайда кылат, ар бир окуучунун активдүүлүгүн камсыздайт. Ойноп 

жаткан топ балдардын ар бир “партиясы” утууну, тапшырманы аткаруу колунан келе 

тургандай, аны тез, ылдам, мыкты аткарууну эсепке алуу менен тандалып алынат. 

Топтордо күчтүү да, алсыз да балдар болушу керек. 

Дидактикалык оюндарда бир топ педагогикалык милдеттердин жүрүм-турумдун 

белгилүү формалары менен байланыштырат. Балдар оюндун эрежелерин катуу сактоого, 

шыбырап айтуудан өзүн тыюуга, орунсуз кыймылдарды жасабоого, бирөө үчүн жооп 

бербөөгө үйрөнүшөт. Башка жагынан, дидактикалык оюндарда алган билимдерди балдар 

күнүмдүк жашоодо – сабакта, айрыкча эмгекте ийгиликтүү жана кубануу менен 

колдонушат. 

 

ДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАРДЫН ТОПТОМУ 
 

«Алфавит боюнча» оюну 

 Оюндун максаты: алфавитти билишин бышыктоо, ой жүгүртүү операцияларын 

өнүктүрүү, коюлган милдеттерге так жана бат реакция кылуу. 

 Оюндун жүрүшү: Оюндун катышуучулары 6-8ден топторго бөлүнүшөт. 

Мугалимдин айтуусу боюнча ар бир топ алфавит боюнча шеренгага турушат 

(фамилиясынын биринчи тамгалары боюнча). Топтогу катышуучулардын 

фамилияларынын биринчи тамгалары окшош болуп калса, экинчи тамгалары менен 

тизилишет.  

 Биринчилерден болуп туура тизилген топ утушка ээ болот.  

«Биздин үй кайда?» оюну 

Оюндун максаты: Сөздө канча тыбыш бар экендигин аныктоо билгичтигин 

өнүктүрүү. 

Каражаттар: предметтик сүрөттөрдүн топтому, чөнтөктөрү менен үч үй жана ар 

биринде цифралар (3,4 же 5). 

Оюндун жүрүшү: Окуучулар үч топко бөлүнүшөт. Ар бир топтон бирден окуучу 

сүрөттү алып анда тартылган предметтин атын атайт, аталган предметтеги тыбыштардын 

санын санап, туура келген цифрасы бар чөнтөккө салат. Ар бир катардан окуучулар ирети 

менен чыгышат. Эгер бир топтогу окуучулар ката айтышса, экинчи топтогу окуучулар 

аларды оӊдошот. Ар бир туура жоопко упай берилет. Кайсы топ көп упай топтосо, ошол 

топ уткан болуп саналат. Бул оюнду жекече ойнотсо да болот.  

«Пирамида курабыз» оюну 

Оюндун максаты: Сөздө канча тыбыш бар экендигин аныктоо билгичтигин 

өнүктүрүү.  

Каражаттар: Доскада пирамиданын сүрөтү, анын негизи беш квадраттан турат, 

анын жогору жагы төрт, андан жогору жагы үч. Ар түрдүү предметтер тартылган 

картинкалар, алардын аталыштары беш, төрт, үч тыбыштан турат.  

(картиналар да үч, төрт, беш). 

Оюндун жүрүшү: Мугалим пирамиданы толтурууну сунуш кылат. Коюлган 

картиналардын топтомунун полотносунун ичинен биринчи аталыштарында беш тыбыш 

барларды, андан соӊ төрт жана үч тыбыш барларды табуу керек. Туура эмес жооп 

саналбайт. Тапшырманы туура аткарган окуучулар фишка менен сыйланат.  
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Болжолдуу материал: сумка, китеп, калем, алма, пил, тил, тарак, каз, өрдөк, така, бака, 

чака, кат. (Картинадагы аталыштардын тамгалары менен тыбыштары бири-бирине туура 

келиши керек). 

 

«Сөздү тап» оюну 

Оюндун максаты: тыбыштык-тамгалык талдоо жүргүзүүнү, үндүү жана үнсүз 

тамгаларды ажыратууну өнүктүрүү. 

Каражаттар: үнсүз тамгалар жазылган карточкалар. 

Оюндун жүрүшү: Мугалим тамга полотносуна үнсүз тамгаларды тизет жана 

аларды окуйт, мисалы т-р-к (тарак), б-л-к (балык) ж.б., ал эми окуучулар сөздөрдү 

табышат. Оюнду жеке жана топ менен өткөрсө болот.  

Бул оюнга эки же үч ачык муундуу сөздөр болуш керек. Оюндун аягында мугалим, 

окуучулардан кайсы тамгаларды (үнсүз же үндүү) тамга полотносуна ал койгонун, ал эми 

кайсы тамгаларды балдар койгондугун сурайт. 

«Төгүлгөн тамгалар» оюну 

Оюндун максаты: берилген тамгалардан сөдөрдү куроо билгичтигин өнүктүрүү, 

тыбыштык-тамгалык талдоо. 

Каражаттар: Ар бир окуучуда кесилген тамгалар тизмеги. 

Оюндун жүрүшү: Мугалим тамгаларды атайт, ал эми окуучулар тамгалардын 

тизмегинен айтылган тамгаларды тизип сөз курашат. Ар бир куралган туура сөзгө окуучу 

бирден фишка алат. Оюндун аягында кайсы окуучу көп фишка чогултса, ал жеӊүүчү 

аталат. 

«Сыйкырдуу үй» оюну 

Оюндун максаты: сөздөгү тамгалардын иреттүүлүгүн аныктоо билгичтигин 

өнүктүрүү. 

Каражаттар: терезелери кесилген картондон жасалган үй, тамгалар. 

Оюндун жүрүшү: Мугалим картондон жасалган үйдү доскага илип, анын 

терезелерине аралаштырып тамгаларды жазат. Ал эми окуучулар бул үйдө кандай сөздөр 

«жашаарын» табышат. Көп сөз тапкан окуучу жеӊүүчү болот. 

«Аквариум» 

Оюндун максаты: орфограмманы түшүндүрүү билгичтигин өнүктүрүү. 

Каражаттар: картон коробкасынан жасалган аквариум, балыктардын жалпак 

фигуралары, балыктардын тескери жагында үйрөтүлүп жакан орфограммага тиешелүү 

тамгасы калтырылган сөздөр жазылган, магнити бар кайырмак. 

Оюндун жүрүшү: Оюн үчүн ар бир катардан бирден окуучу тандалып алынат. 

Окуучулар ирети менен доскага чыгышып, кайырмак менен аквариумдан балыкты кармап, 

андагы сөздөрдүн туура жазылышын түшүндүрүшөт. Эгер жооп туура болсо, окуучу 

балыкты өзүнө алат. Ал эми туура эмес айткан болсо, анда балыкты кайра аквариумга 

салышат. Кайсы окуучуда балыктын саны көп болсо, ошол окуучу жеӊүүчү аталат. 

«Предметти тап» оюну 

Оюндун максаты: окуучулардын сөздөрдүн муундук составын билишин 

бышыктоо, сөз байлыгын байытуу, логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. 

Оюндун жүрүшү: Тамгалардын санына туура келген сөздөрдү табуу. Сөздөрдүн 

биринчи гана тамгасы берилет. Багыт берүү үчүн катылган предметтер тартылган 
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картинкалар колдонулат. Ким биринчи сөздү тапкан окуучу утат. Мисалы: б-- (бактын 

сүрөтү), м---- (мышыктын сүрөтү), к----(күчүктүн сүрөтү) ж.б. 

«Бузук телефон» оюну 

Оюндун максаты: сөздөрдү туура айта алуусу, сөз байлыгын, угуу көӊүл буруусун, 

байланыштуу кебин, угуу эске тутуусун өнүктүрүү. 

Оюндун жүрүшү: 6-8ден бөлүнгөн эки топ шеренга болуп катарга тизилишет. Ар 

бир командадан капитан шайланат. Мугалим өтө татаал эмес сүйлөмдү капитан 

командалардын кулагына шыбырайт. Сигнал боюнча капитандар андан кийин турган 

командасынынн мүчөсүнүн кулагына шыбырайт. Ар бири топтун аягына чейин бири-

бирине сүйлөмдү шыбырап чышышат. Топтун аягындагы команданын мүчөсү ага 

«телефон аркылуу» кулагына айтылган сүйлөмдү үн чыгарып айтышы керек.  

 Кайсы команда биринчи бүтүп жана сүйлөмдүн толук мааниси бузулбаса, ошол 

каманда утуучу болуп саналат. 

«Эстафета» оюну 

 Оюндун максаты: фонетикалык-фонемалык угумун өнүктүрүү, коюлган милдетти 

бат аткарууга үйрөтүү. 

Оюндун жүрүшү: Оюн үч катар менен мелдеш түрүндө өткөрсө болот. Мугалим 

колунда эстафеталык таякчаны кармап турат, каалаган сөзүн айтып (мисалы, китеп) 

таякчаны бир окуучуга берет. Ал эми окуучу п тамгасына сөз табышы керек (китеп деген 

сөздүн аяккы тамгасына), жана ал сөздү кийинки окуучуга карап айтышы керек. Ошентип 

отуруп таякча алган окуучулар сөздөрдү табуу менен таякчаны бири-бирине шамдагайлык 

менен беришишет. Эгер сөз й, ь тамгалары менен аяктап кала турган болсо, анда мугалим 

«Стоп!» деген сөздү айтып оюнду токтотот.  

Ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү дидактикалык оюндар 

Башталгыч класста негизги ишмердүүлүк окуу болуп эсептелет. Окуу ишмердүүлүгү 

оюн жана практикалык ишмердүүлүктөрдөн айырмаланып, мектепте өзгөчө окуу-таанып 

билүү ишмердүүлүк формасында бериле баштайт. Ушуга байланыштуу кенже класс 

курагында психикалык процесстер да, өзүнүн мүнөзүн өзгөртө баштайт. Ал эми ой 

жүгүртүү баланын кенже класс курагында кеби менен байланышта. Ал эми мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдардын ой жүгүртүүсүн, кебин өнүктүрүүдө ар түрдүү оюндар жана 

көнүгүүлөр жардам берет.  

«Пайдалуу предметтер» оюну  

Мугалим балдарга тааныш болгон предметти атайт. Ал эми балдар анын салттуу 

колдонулушунан башка да, кантип колдонсо боло турган жолдорун айтышат. Канчалык 

көп жолдорду мисал келтирсе ошончо жакшы болот. Оюнда кайсы бала көп айтса, ошол 

бала утуучу болуп саналат. Мисалы,  

Мугалим: «Биз баарыбыз билебиз, китеп окуш үчүн керек. Ал эми китепти дагы эмне 

үчүн колдонсок болот?» 

Окуучу: «Китепти тирөөч катары колдонсок болот». 

Экинчи окуучу: «Китепти бир нерсени түзөлтүш үчүн бастыртып койсо болот» ж.б. 

«Сүрөттүн жандырмагын тап» оюну 

Бул оюнга 5-7-окуучу катышышы керек. Мугалим жаныбарлар жана предметтер 

салынган кутучаны алат. Андан соӊ, катышып жаткан окуучулардын ичинен бирөө оюнду 

баштоого шайланат. Ал мугалимге келип, карабай туруп кутучадан бир сүрөттү алат, аны 
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эч кимге көрсөтпөй, эмне тартылганын мимика, понтамимика аркылуу көрсөтүп берүүгө 

тийиш. Ал эми калган окуучулардын кимиси биринчи тапкан болсо, ал оюнду улантат.  

«Сүйлөм ойлоп тап» оюну 

Оюндун катышуучулары жарым айлана болуп отурушат. Мугалимде ар түрдүү 

сүрөттөрдүн топтому болот. Андан 2 сүрөттү алып окуучуларга көрсөтөт. Ал эми оюндун 

катышуучулары берилген убакыттын ичинде эки предмет катышкан сүйлөмдү ойлоп 

табуусу керек болот. Ар бир оюндун катышуучусу өз варианттарын айтат. Ар бир 

катышуучу өз сүйлөмдөрүн атаган соӊ, мугалим бака эки сүрөттү алып чыгат. Эгер 

окуучулар эки сүрөттөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү оӊой эле түзүп жаткан болсо, 

анда үч сөз катыштырса болот.  

 

«Ооба жана жок» оюну  

Бул оюн тапкычтыкты жана логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган оюн. 

Анын мааниси төмөнкүдө. Алып баруучу бир сөз же ситуация катат, ал эми катышуучулар 

эмне же ким жөнүндө сөз болуп жатканын табышы керек болот. Аны табууда 

катышуучулар алып баруучуга бир нече суроо бере алат. Ар бири «ооба» же «жок» – деген 

гана жооп ала алат.  

Ситуациялар төмөнкүдөй болушу мүмкүн: «Бир кыз момпосуйду аябай жакшы көрчү 

экен. Бирок бир окуядан кийин кыз конфет жебей калыптыр. Бул эмне окуя болушу 

мүмкүн?» ж.б. 

«Предметтерди салыштыр» оюну  

Бул оюн ар түрдүү предметтерге мүнөздөмө берүүгө үйрөтөт, талдоого болгон 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт. Окуучуга эки предметти көрсөтүп, анын окшоштуктарын 

жана айырмачылыктарын түшүндүрүп берүүсүн суранса болот. Мисалы, алма жана өрүк: 

алардын эмне окшоштуктары бар жана кандай айырмачылыктары бар? Эгер окуучу жооп 

берүүдөн кыйналып жанса, анда багыт берүүчү суроолорду берүүгө болот.  

Көӊүл бурууну өнүктүргөн оюндар 

 Башталгыч класстын окуучусунун, өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 

көӊүл буруусунун өнүгүүсү жеткиликтүү деӊгээлде болбойт. Бул анчалык кызыктуу эмес 

тапшырмаларды аткарууда байкалат. Балдар мындай иштерди аткарууда бир иштен 

экинчи ишке алаксый башташат. Бала көӊүлүн бир нерсеге топтоого үйрөтүү үчүн окутуу 

процессине оюн элементтерин кошуу пайдалуу болуп саналат.  

«Сөздү тап» оюну 

Кагазга сөздөр катылган тамгалардын тизмегин жазып коюу керек. Балага өлчөнгөн 

убакыттын ичиндесөздөрдү таап, аларды чийүүнү сунуштоо керек. Тапшырма баланын 

мүмкүнчүлүгүнө жараша оӊойлотулат же татаалдантылат. 

Мисалы: АТОРБАЛАКАЧАКАФГСАБАКТРГОТОПГД 

«Кытай грамотасы» 

Мугалим окуучуга карточкага аралаш тамгалардын топтомун берет жана окуучуга 

кыска мөөнөттө бул текстти жазуусун сунуштайт. Бул оюндун максаты болушунча аз ката 

кетирүүгө багытталат. Мисалы, төмөнкүдөй текттерди колдонсо болот:  

1) абаттикчшфбикйглзвинсо 

2) формасоныжпалгди 

3) яжаштыцунбактыт 
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«Тыюу салынган сөздөр» оюну 

Мугалим балдар менен кайсы сөздү айтууга болбой тургандыгын сүйлөшүп алат. Ал 

сөз өӊдү же чоӊдукту билдирген сын атооч сөз болгону жакшы. Мисалы, «жашыл» жана 

«чоӊ». Педагог окуучуга топту ыргытып, тез суроо берет: (Бул жерден сөзсүз түрдө 

окуучунун жеке мүмкүнчүлүгүнө каралат). «Асман кандай?», «Чөп кандай?», «Алманын 

өӊү кандай?», «Чымын кичинекейби?» «Уйчу?» ж.б. Окуучу бир эле учурда топту кармап, 

суроолорго жооп бериши керек. Жооптор сөзсүз түрдө чындыкка жакын болуп, бирок 

тыюу салынган сөздү айтпоо керек. Анын ордуна башка бир нерсени айтууга мүмкүнчүлүк 

бар. Ал сөз мисалы, «сүф, сүф».   

«Сыйкырдуу сөз» оюну 

Мугалим окуучулар менен кайсы сөз «сыйкырдуу» сөз болоорун сүйлөшүп алат. 

Мисалы үчүн, «с» тамгасынан башталган үй жаныбарлары жана канаттуулардын аттары 

«сыйкырдуу» болот. Андан соӊ мугалим үн чыгарып жомок, аӊгеме же болбосо, бир нече 

сөз айкаштарын айтат. «Сыйкырдуу» сөз уккан окуучу шарттуу белгини көргөзөт (кол 

чаап, кол көтөрүп ж.б.)  

Эске тутууну өнүктүрүүчү оюндар 

 

Кенже мектеп курагы – интеллектуалдык жактан күчөгөн өнүгүү курагы болуп 

саналат. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жекече мамиле кылуу менен 

кандайдыр бир деӊгээлде эске тутуусун өнүктүрүүгө болот. Бул куракта психикалык 

процесстеринин баарынын интеллектуализацияланышы жүрөт, алар аӊ-сезимдүү жана 

эрктүү боло баштайт. Улуу психолог Д.Б. Эльконин «эске тутуу бул куракта ой жүгүртө 

баштайт…» – деп белгилеген. Балдардын эске тутуусу ийгиликтүү өнүгүшү үчүн, ар 

кандай оюндарды колдонсо болот.  

«Канча предмет бар?» оюну 

Оюндун максаты: – аталган предметтердин санын, аларга жеке код берүү менен 

эстеп калуу. Мисалы, эгер бир стакан катылса, аны столдун үстүндө тургандай элестетип 

эстеп калуу.  

Буларды окуучу эске тутуп жана кайталоосу керек: - Один автомобиль. 

 – Эки мышык. 

 – Үч мамалак. 

– Төрт кесе. 

– Беш фломастер. 

– Алты күчүк. 

- Жети бала. 

– Сегиз көйнөк.  

– Тогуз үстөл. 

– Он топ. 

«Кезек» оюну 

Бул оюнду өткөрүүдө бир нече оюнчукту алып аларды катары менен коюу керек. 

Андан соӊ Андан кийин окуучуну тескери карап туруусун суранып, оюнчуктардын 

ордуларын алмаштырып коюу керек. Бала оюнчуктарды кайрадан биринчи калыбына 

коюуну суранабыз.  
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«Ширеӊке» оюну 

Бул оюнга бир нече окуучу катышса болот. Оюн башталаарда балдарды жуп кылып 

бөлүп, ар бирине 6 дан ширеӊке берүү керек. Андан соӊ мугалим ширеӊкеден кандайдыр 

бир композиция жасап, балдарга бир нече секунд көрсөтүп, эске тутуп калып, ошондой 

кылып кайра куруусун суранат. Бул оюнга каражат аркылуу ширеӊке гана эмес, башка 

предметтерди колдонсо болот, мисалы, топчу, калем сап, эсеп таякчалары.  

«Эсиӊе тут жана сүрөттөп бер» оюну 

Бул оюндун бир нече варианты бар. 

1 Вариант. Бул эӊ жөнөкөй. Окуучу бир нече секундка предметтин тартылган сүрөтүн 

карап турат, андан кийин ал предметти сүрөттөп берүүгө аракет кылат.  

2 Вариант. 

Оюнду класстагы окуучулардын баары менен өткөрүүгө болот. Алардын ичинен бир 

окуучуну тандап, аны окуучулар жашы эстеп калышы керек. Андан кийин ал класстан 

чыгып, өзүнүн келбетин же кийиминен бир нерсе өзгөртүп коюшу керек. Класска 

киргенден кийин, ал эмнени өзгөрткөнүн балдар табышы керек. 

«Мени кайтала» оюну 

Мугалим бир нече сөзду айтат, мисалы, бала, китеп, окуп, тапшырма, аткарып ж.б. 

окуучулар мугалимдин айткан сөздөрүн так, алмаштырбай атап бериши керек. Андан соӊ 

окуучуларды тескерисинет сөздөрдү кайталап берүүнү сунуш кылсак болот.  

 

Тарбиялоого багытталган дидактикалык оюндар 

«Ынтымак» оюну. 

Оюндун максаты: улуттар жөнүндө түшүнүк берет, кызматташуу жөндөмдүүлүгүн 

андан ары өнүктүрөт, толеранттуулукка тарбиялайт. 

Каражаттар: Ар түрдүү түстөгү жиптер – жашыл, көк, сары, кызыл. Жиптер 

сандары боюнча бирдей болот. Бул жиптер аркылуу класстагы окуучуларды 4 топко 

бөлөбүз. 

Оюндун жүрүшү: 1-кадам: окуучулар өз эрки менен барып жиптерден каалаган 

түстү тандап алышат. Андан соң баары тандап бүткөндөн кийин, ар бир түс боюнча 

топторго бөлүнүшөт. 

2-кадам: мугалим ар бир топ өз-өзүнчө аралдын ар башка бөлүктөрүндө жашаарын 

түшүндүрөт жана аларда бирден гана нерсе бар экендигин айтат. 

1. «Жашылдар» тобунда жашоо үчүн үй гана бар, бул үйдө алар жашашат. 

2. «Көктөр» тобунда ичүү үчүн суу гана бар. 

3. «Сарылар» тобунда жеш үчүн нан гана бар. 

4. «Кызылдар» тобунда жылыныш үчүн от гана бар. 

3-кадам: ар бир топ ойлонуп, бул суроого жооп бергиле: Мындай абалда канча 

убакытка чейин жашаса болот? (үй же суу менен, нан же от менен). 

4-кадам: мындай абалды өзгөртүш үчүн эмне кылуу керек? (Ар бир топ өз ойлорун 

айтышат). 

5-кадам: топторду жиптердин бардык түстөрү болгондой кылып өзгөртүү. 

6-кадам: ар бир топ эмне себептен жаңы топтордо жашоо жакшы экендигин 

түшүндүрүшөт. 

Андан соң талкууга төмөнкүдөй суроолор берилет (бышыктоо максатында): 

Жардам керек болуп турганда, жаныңда эч ким жок болсо өзүңдү кандай сезесиң? Досуңа 
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жардам керек болуп жатса, сенин оюң боюнча ага жардам берүү керекпи? Эмне үчүн? 

Жардам берүүдө биз адамдын улутуна карашыбыз керекпи? Силер класстан бири-

бириңерге жардам бересиңерби? Классташтар арасында, жакын жашаган адамдар 

арасында, улуттар арасында кандай мамиле болушу керек? Жакшы мамиледе болуш үчүн 

ар бирибиз эмне кылышыбыз керек? 

 

«Шаарга саякат» оюну 

Оюндун максаты: окуучулар коомдук жайларда өзүн-өзү алып жүрүү эрежелери 

менен таанышышат, туура өзүн-өзү алып жүрүүгө тарбияланышат. 

Каражаттар: музей, театр, кинотеатр, дүкөн, мектеп, парк, автобусдун сүрөттөрү 

салынган конверттер (3 командага үчөө)  

Оюндун жүрүшү: Биринчи кадам: класс үч топко, тартатылып берилген сандар 

аркылуу бөлүнөт. 

Экинчи кадам: ар бир командага конверттер таратылып берилет. Командалар 

конверттерди ачышып ичиндеги тапшырма менен таанышышат. 

Тапшырмалар: 

1. Сүрөттөрдө тартылган коомдук жайлардын ар бирине мүнөздөмө бергиле. 

2. Бул коомдук жайларда киши өзүн кандай алып жүрүшү керек?  

3. Силер кандай алып жүрөт элеңер? Командаңар менен биргеликте көрсөтүп 

бергиле. 

Үчүнчү кадам: Ар бир команда коомдук жайларда өзүн-өзү кандай алып жүрүш 

керек экендигин түшүндүрүп, көрсөтүп беришет 

Андан соң Венндин диаграммасы аркылуу жыйынтыкталат (ар бир группа 

диаграмманы толтуруп, түшүнүктөрүн бекемдешет. Группадагы ар бир бала бирден 

коомдук жайды алат). 

Жакшы бала өзүн коомдук    Жаман бала өзүн коомдук 

жайларда алып жүрүшү I жайларда алып жүрүшү II 

( кинотеатр, парк, дүкөн, мектеп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мен өзүмдү коомдук жайларда кандай алып жүрөм? III 

 

«Токойго саякат» оюну 

Оюндун максаты: бизди курчап турган жаратылыш, табият жөнүндө түшүнүк 

берүү, аны таза кармоого болгон аң сезимдүүлүк мамилесин өнүктүрүү, өстүрүү. Курчап 

турган жаратылышты сүйүүгө, ага аяр мамиле жасоону тарбиялоо.  

1.  
1.  
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Каражаттар: лассты топторго бөлүү максатында 1, 2, 3 цифралар жазылган 

бирдей сандагы бүктөлгөн баракчалар, ар бир топко №1 конверт (Т,А,Б,И,Я,Т) деген 

тамгалары бар, № 2 конверт (М,Е,К,Е,Н) деген тамгалары бар, ар бир топко «Кожожаш 

мерген баяны» аттуу тексттер, адам тарабынын табиятка зыян келтирген нерселер 

тартылган сүрөттөр (таштандылар,от жагуу, бак кыюу, жаныбар өлтүрүү ж.б.), ар бир 

топко ватман, маркер. 

Оюндун жүрүшү: 1 кадам: Окуучулар өз эрки менен барып каалаган бүктөлгөн 

баракты тандап алышат. Андан соң баары тандап бүткөндөн кийин, ар бир цифра боюнча 

топторго бөлүнүшөт. 

2 кадам: ар бир топ өз-өзүнчө бөлүнгөндөн кийин, топтун командирлери шайланат 

(ар бир топ командирлерин ич ара шайлашат). 

3 кадам: ар бир командага №1, №2 конверттер берилип, алар тамгалардан ТАБИЯТ 

жана МЕКЕН сөздөрүн курашат. 

4 кадам: мугалим ар бир топко төмөнкү суроолор менен кайрылат: 

1. Бул эки сөздүн окшоштуктары барбы? 

2. Топтор менен ТАБИЯТ, МЕКЕН сөздөрүнө мээге чабуулун өткөрүү . 

5 кадам: ар бир топко «Кожожаш мерген баяны» аттуу тексттер таратылат. Ал 

текстти ар бир топ окуп, өз ойлорун айтышат. 

6 кадам: ар бир топко адам тарабынын табиятка зыян келтирген нерселер 

тартылган сүрөттөр, ватман, маркер берилет. 

7 кадам: адамдар тарабынан табиятка зыян келтирген нерселерди топтор ватманга 

маркер менен түшүрүп, канткенде табиятты таза сактап ага аяр мамиле кылуунун 

жолдорун издеп табышат. Андан соң ар бир топ презентация жүргүзүшөт. 

«Кроссворд» оюну 

Оюндун максаты: билимин кеңейтүү, логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү, бири-

бирин сыйлоого тарбиялоо.  

Каражаттар:эки топко атайын даярдалган ватманда кроссворд, маркер, убакытты 

ченөө үчүн саат.  

Оюндун жүрүшү: 1 кадам: Окуучулар бир, эки деп санашып,эки топко бөлүнүшөт. 

2 кадам: Ар бир топ өз-өзүнчө бөлүнгөндөн кийин, топторго кроссвордор берилет. 

КРОССВОРД  

(табышмактар аркылуу түзүлгөн) 

          

    2      

 1         

          

    2   6   

          

   4       

 3         

      5    



58 

 

          

4    5      

       6   

          

          

 

Тигинен:        Туурасынан: 

1. Капталы тилик, 1. Өзү өлчөп өз боюн 

 Дайыма кыргызда болот, Жазып алган бооруна 

 Жүн баскан чокуну минип. Жакшы билет кызматын 

2. Канатын жайып шумкары, Кармай билсең колуңа 

 Ыргалып пахта, буудайы, 2. Жайда бар да, күздө жок 

 Тоосуна көлү ылайык,  Акын деп айтат элибиз 

 Күн чыгат тоодон кылайып. Гүлдүү жерде, чөлдө жок 

3. Узун моюн, үч кулак, Кай жан бул ойлоп көрүңүз 

 Сырты кызыл, боору ак, 3. Сүйлөбөйт, бардык ишти 

 Жиптей ичке тили бар айтып берет, 

 Сүйкүмдүү коңур үнү бар Ал нерсе бардык элге  

4. Темир тиштеп ууртуна абдан керек, 

 Темир киет бутуна Жазылган беттеринде 

5. Тапкыч болсоң канакей, бардык сырлар 

 Көңүл коюп кулак сал, Ойлонуп муну кимдер 

 Таш короонун ичинде чечип берет? 

 Элпек кызыл этим бар 4. Сүттүн сүзүп коюусун 

 Сөздөрүмдү бирөөгө   Казанга салып кайнатам, 

 Таптак кылып сүйлөйт ал  Эңсеп келген адамга 

6. Үшүгөндү билбеген  Бир-экиден чайнатам 

 Кайсы өсүмдүк тапкыл 5. Дүйнөдө эмне берекелүү? 

 Жаз алдында гүлдөгөн? 6. Эмне отсуз күйөт? 

 

Кроссворддун жооптору: 

Тигинен:  Туурасынан: 

1. Калпак  1. Калем сап 

2. Герб  2. Булбул 

3. Комуз  3. Китеп 

4. Ат   4. Курут 

5. Тил  5. Жер 

6. Байчечекей 6. Күн 

 

3 кадам: Ар бир команда кроссвордду таап башташат. (Сабактын башында кабыл 

алынган алтын эрежени сактоо керек). 

4 кадам: Биринчи бүткөн топ өз жоопторун айтып, маанисин түшүндүрөт. 

«Нооруз» оюну 
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Оюндун максаты: Нооруз майрамы жөнүндө түшүнүктөрүн бекемдөө. 

Каражаттар:Ар бир топко альбом барактары, түстүү маркерлер. 

Оюндун жүрүшү: 1-кадам: Катарлар боюнча класс үчкө бөлүнөт.  

2-кадам:Ар бир топтон бирден окуучу келип сыйкырдуу мүшөктөн тапшырманы 

алып кетет.  

Тапшырмалар: 

1. Нооруз майрамында кандай тамактар жасалат? Сүрөтүн тарт, ал жөнүндө айтып 

бер. 

2. Нооруз майрамында адамдар кандай кийим киет? Сүрөтүн тарт, ал жөнүндө 

айтып бер. 

3. Нооруз майрамында кандай оюндар ойнолот? Сүрөтүн тарт, ал жөнүндө айтып 

бер. 

3-кадам: Ар бир топ өздөрүнүн тарткан сүрөттөрүн доскага илишип, аны 

презентациялайт. 

4-кадам: Топтордун презентациялары бүткөн соң, ар бир топко ушул тартылган 

сүрөттөрдү кошуп «Нооруз майрамын өткөрүү» деген темада чакан аңгеме жазуу 

тапшырмасы берилет.  

5-кадам: Ар бир топ өздөрү жазган аңгемелерди окуп беришет. 

«Оюн-мелдеш»  

Оюндун максаты: Окуучуларды жалкоо болбоого тарбиялоо, логикалык ой 

жүгүртүүсүн өнүктүрүү. 

Каражаттар: Токтогул Сатылгановдун «Насыят» ырынын ар бир куплети 

бөлүнүп салынган конверттер. (1 тиркеме), ар бир топко Токтогул Сатылгановдун 

«Насыят» ырынын толук тексти жазылган конверттер (2 тиркеме). 

Оюндун жүрүшү: 1-кадам: Окуучуларды саноо жолу менен 3 топко бөлүштүрүү. 

2-кадам: Окуучулар мугалимдин төмөнкү суроосуна жооп беришет: 

– Эмгекчил бала дегенди кандай түшүнөсүңөр? 

– Жалкоо бала дегенди кандай түшүнөсүңөр? 

3-кадам: Мугалим окуучулардын жоопторун кластерге жазат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-кадам: Ар бир топ Т.Сатылгановдун ырынын ар бир куплети бөлүнүп салынган 

конверттерди алышат. 

5-кадам: Ар бир топ берилген тапшырманы аткара башташат: 

1. Бул төрт сапты улап ыр жазып көргүлө 

2. Ырга ат ойлоп тапкыла. 

6-кадам: Ар бир топ өздөрүнүн жазган ырларын окуп, ал жөнүндө айтып берет. 

7-кадам: Ар бир топко толук жазылган ыр бар конверттер таратылып, топтор 

өздөрүнүн ырларын Т.Сатылгановдун ыры менен салыштырышат. 

Жалкоо 

бала 
Эмгекчил 

бала 
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Андан соң талкууга төмөнкүдөй сурооло берилет (оюнду жыйынтыктоо 

максатында): 

Бул ырдын мааниси эмнеде? Эмгекчил бала кандай бала экен? Жалкоо болгон 

жакшыбы? Сен ата-энеңе кантип жардам бересиң?  

 

№ 1 тиркеме. 

Т.Сатылганов 

Дениң соодо эринбей, 

Бекерликке берилбей. 

Эркиң менен жумуш кыл, 

Эринчээк, жалкоо дедирбей. 

 

Өнөрүң болсо өргө чап, 

Кор кылбай асыл жанды бак. 

Эрдин көркү – эл менен 

Эмгегиң менен элге жак. 

. 

Жашыңда кылган мээнетти, 

Жалкоолонуп тартынбай. 

Карды тойбойт адамдын, 

Кайрат менен иш кылбай. 

 

№ 2 тиркеме 

Т.Сатылганов 

Дениң соодо эринбей, 

Бекерликке берилбей. 

Эркиң менен жумуш кыл, 

Эринчээк, жалкоо дедирбей.  

 

Өнөрүң болсо өргө чап, 

Кор кылбай асыл жанды бак. 

Эрдин көркү – эл менен 

Эмгегиң менен элге жак.  

 

Жашыңда кылган мээнетти, 

Жалкоолонуп тартынбай. 

Карды тойбойт адамдын, 

Кайрат менен иш кылбай. 

 

«Аңгеме түз» оюну (өз алдынча сөздөрдүн жардамы менен) 

Оюндун максаты:Адамда боло турган жакшы-жаман сапатарды айырмалай 

билүүнү үйрөтүү, адептүүлүккө тарбиялоо. 

Каражаттар: Ал бир топко өз алдынча сөздөрдүн тизмеги жазылган карточкалар, 

аңгеме жазуу үчүн ак барактар. 
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Оюндун жүрүшү: 1-кадам: Окуучулар өз эрки менен барып каалаган бүктөлгөн 

баракты тандап алышат. Андан соң баары тандап бүткөндөн кийин, ар бир цифра боюнча 

үч топко бөлүнөт. 

2-кадам: Бөлүнгөн топтордон бирден окуучу келип карточкаларды тандап алып 

кетишет. 

Карточкаларда төмөндөгүдөй тапшырма болот: 

Төмөндөгү сөздөрдү катыштырып аңгеме түзгүлө.  

1-карточка: 

а) бала, адептүү, ата-эне, жардам берген; 

б) үлгүлүү, кыз, үйү, таза; 

в) алар, тартиптүү, ата-эне, бактылуу. 

2-карточка: 

а) бала, тентек, жалкоо, ата-эне, кайгысы; 

б) тил албаган, кыз, үйү, кир, уйкучу, жалкоо, татипсиз; 

в) сабак, жаман, окуу, кылуу, ата-эне, уят.  

3-карточка: 

а) жакшы, элпектик, боорукерлик, кайрымдуулук, эмгекчилдик, адептүүлүк, сапат. 

б) жаман, уйкучу, калпычы, урушчаак, тил албас, тентек, таш боор, сапат. 

в) ата-эне, кайгысы, бактысы. 

3 кадам: Ар бир топ жазан аңгемелерин окушуп, ал аңгеменин мазмунун айтып 

беришет. 

«Оодарыш» оюну 

Оюндун максаты: оюн жөнүндө түшүнүк берүү, тапкычтыгын өстүрүү, 

сергектикке тарбиялоо. 

Оюндун жүрүшү:  

1-кадам: Мугалим дидактикалык оюн «Оодарыш» оюнунун шартын түшүндүрү 

берет. 

Оюндун шарты. Мугалим, же бир окуучу бир предметтин атын айтат, (Мисалы: 

жаныбар, адам, каада-салт, адамдын сапаттары, шаар ж.б.) ал эми экинчи окуучу биринчи 

окуучунун айткан сөзүн кайталап, өзүнүн сөзүн кошот, сөз ошол темада болуш керек. 

Адашып же унутуп калган окуучу утулат. Барын туура, так айткан окуучу утат. 

Оюнга мисал: 

1 окуучу: адептүү 

2 окуучу адептүү, ыймандуу. 

3 окуучу адептүү, ыймандуу, кайрымдуу ж.б. 

 

«Антонимдерди тап» оюну 

Оюндун максаты: Окуучуларга жакшы жана жаман сапаттар жөнүндө түшүнүк 

берүү. 

Оюндун жүрүшү: Биринчи окуучуларга көптөгөн сөздөргө карама-каршы сөздөрдү 

б.а. антонимдерди тапсак болоору жөнүндө түшүнүк беребиз.  

Андан соң, оюнга сыйкырдуу каарманды алып келебиз (каарман ар түрдүү болушу 

мүмкүн). Мисалы: Көмөч нан, алтын балык ж.б. 

Ал абдан антонимдерди издеп тапканды жакшы көрөөрүн түшүндүрөбүз. 

Каарманда сөздөрдүн топтому болот. Ал эми окуучулар, ал сөздөрдү бир-бирден алып, 
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антонимдерди табышы керек. Окуучулар бири-бирине сыйкырдуу каармады берип, 

андагы сөздөргө антонимдерди таап башташат. 

Мисалы: Акылдуу-акылсыз, эмгекчил-жалкоо, тартиптүү-тартипсиз, таза-кир, 

адептүү-адепсиз, сараң-берешен, жоош-тажаал, мээримдүү-ташбоор, ыймандуу-

ыймансыз, жакшы-жаман. 

Андан соң, окуучулар менен сөздөрдүн маанисин түшүнүү максатында ар бир 

сөздү талдап көрсө болот. 

«Сөздөрдү издеп тап» оюну 

Оюндун максаты: Адептүүлүккө тиешелүү сөздөр менен тааныштыруу. Аларды 

талдоо, ар бирине түшүнүк берүү. 

Оюндун жүрүшү: Классты эки командага бөлөбүз. Ар бир командага кагазга 

жазылган тамгалардын топтомун беребиз. Алар ушул тамгалардын ичинен «жоголуп 

кеткен» бир нече сөздөрдү табуу керектигин түшүндүрөбүз. Мугалим окуучуларга: 

«Сөздөр жөн сөздөр эмес. Алар сыйкырдуу сөздөр. Аларды айтканда башкалар сенин 

адептүү, тарбиялуу бала экендигиңди билишет» –деп түшүндүрөт. Оюндун убактысы 

ченелүү болуш керек. Мисалы: 5 мүнөт же 7 мүнөт 

Кайсы команда биринчи тапса, алар жеңүүчү болот. Андан соң жеңген команда 

сөздөрдүн маанисин түшүндүрүп беришет.  

Мисалы: ДГРСАЛАМАТСЫЗБЫКРДРАХМАТЮЖЭЪКИРИҢИЗПМСЯЮ– 

ВЫЙЦКЕЛИҢИЗПРОБЛОТУРУҢУЗСВЯФЖАКШЫБАРЫҢЫЗХГЕЙ 

«Дасторкон» оюну 

Оюндун максаты: Тамактанаарда, тамактануу учурунда жана тамактангандан 

кийин өзүн алып жүрүү адебин үйрөтүү.  

Оюндун жүрүшү: Класс эки командага бөлүнөт. 

Тапшырма: Биринчи командага тартиптүү окуучунун тамактанаарда, тамактануу 

учурунда жана тамактангандан кийин өзүн алып жүрүүсүн көрсөтүү. Ал эми экинчи 

команда тартипсиз окуучунун тамактанаарда, тамактануу учурунда жана тамактангандан 

кийин өзүн алып жүрүүсү. (Командалар бири-биринин тапшырмаларын угуп калбаш үчүн 

кагазга жазылып берилет). Бул тапшырма сөзү жок, эмоциялар аркылуу көргөзүү, жүрүш-

туруш, мимика, жест (жаңсоо) менен көрсөтүлөт. Эки команда бири-биринин 

тапшырмасын таап, эмне үчүн бул адептүүлүк же адепсиздик экендигин түшүндүрүп 

бериши керек.  

Мисалы: Тартиптүү бала: Тамактанаар алдында кол жууйт. Улуулардан кийин 

отурат. Тамакты төкпөй-чачпай ичет. Оомиин деп турат ж.б.  

Ал эми тартипсиз, адепсиз бала тескерисинче өзүн алып жүрөт. 

«Интервью» оюну 

Оюндун максаты: Ар кандай учурда өзүн алып жүрүүгө, ар бир ситуацияга өзүнүн 

мамилесин билдире алууга үйрөтүү. 

Оюндун жүрүшү: Мугалим: «Ар бириңер өзүңөрдү абдан белгилүү, атактуу инсан 

болдум деп элестеткиле. Баары сиздин оюңузга кызыгып жатышат. Журналист сизден 

интервью алыш үчүн ар кандай суроолорду берип жатат». Мугалим микрофонду алып ар 

бир окуучунун жанына келип суроолорду берет. (Суроолор башкалардын жана өзүнүн ар 

кандай ситуацияда алып жүрүүсү боюнча берилет). 

Мисалы: 

− Кайсы убакта кишилер күлүшөт? 
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− Башкалар күлүп жатканда сиз өзүңүздү кандай сезесиз? 

− Эмне үчүн? 

− Сиздин жаныңызда бирөө ыйлап жатса эмне кыласыз? 

− Эмне үчүн? 

− Сиз бир бала экинчисин уруп жатса эмне кыласыз? 

− Эмне үчүн?  

− Эгер карган киши оор баштык көтөрүп баратса, сиз эмне кыласыз? 

− Эмне үчүн? ж.б. 

Андан соң, ар бир окуучунун жоопторун класс менен бирге талдоо. 

 

«Жакшы жана жаман, болот жана болбойт» оюну 

Оюндун максаты: Жүрүш-турушту салыштырууга, алардын кайсынысы жакшы, 

жаман жана туура, туура эмес экендигин түшүндүрүү. 

Оюндун жүрүшү: Мугалим партанын үстүнө бир нече (5-10) сүрөт тартылган 

карточкаларды тизет. Бирден окуучу келип ал карточкаларда тартылган сүрөттөрдөгү 

окуучунун кылган кылык-жоруктарын мүнөздөп, мындай кылууга болобу же болбойбу, 

бул жакшыбы же жаманбы түшүндүрүп берет. Андан соң, карточкалардын ичинен 

биринчи алган карточкага карама-каршы карточканы издеп таап, бул ситуацияда бала 

өзүн кандай көрсөттү талдап берет. 

 

«Жакшы деген эмне, жаман деген эмне» оюну 

Оюндун максаты:Окуучуларды жакшы жүрүш-туруштан жаман жүрүш-турушту 

айырмалай билүүгө үйрөтүү. Окуучулардын көңүлүн жакшы иш дайыма өзжана 

айланадагыларга жакшы маанайды, кубанууну, ден-соолукту алып келээрин, ал эми 

жаман иш же туура эмес кылык-жорук дайыма жамандыкты, ооруну, кырсыкты алып 

келерине буруу. 

Оюндун милдети: Окуучу «эмне жакшы жана эмне жаман» экендигин түшүндүрүп, 

аныктап берет. 

Оюндун жүрүшү: Класс үч командага бөлүнөт. Ар бир командага Бири-бирине 

байланышкан ситуациалардан турган сүрөттөр берилет. Командалар ал сүрөттөрдү ирети 

менен коюп, кыскача аңгеме түзүшөт. Аңгемеге, каармандарга ат коюшат жана бул 

жакшыбы же жаманбы айтып беришет. Бул эмне үчүн жаман, эмне кылса болмок, 

башкача өзүн алып жүрсө болот беле ж.б. ушуга окшогон суроолорго жооп издешет. 

Мындай суроолорду командалар бири-бирине берип, алган жоопторуна карата баалашат. 

«Сыйкырдуу мүшөк» оюну 

Оюндун максаты: Адамдарга тиешелүү болгон сапаттар жөнүндө түшүнүк берүү. 

Оюндун жүрүшү: Ар бир катардан бирден окуучу чыгат. Аларгасыйкырдуу 

мүшөктү жомоктун же мультфильмдин каарманы же болбосо мугалим өзү алып келет. 

Мүшөктүн ичинде тамгалар болот. 

Ар бир окуучу тамгалардан алып, сөз курайт. Ал сөз адамдарга тиешелүү болгон 

саапаттардан болуш керек. Андан кийин окуучу куралган сөз катышкан макал-

лакаптардан айтып берет. Макалдарды чечмелеп, бул сапат жакшы сапатпы же жаманбы 

окуучу түшүндүрөт. 
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«Сенин кийимдериң кандай жашап жатат» оюну 

Оюндун максаты: Өзүн-өзү алып жүрүүгө, таза, бүйрө болууга, тыкандыкка 

үйрөтүү, тарбиялоо.  

Оюндун жүрүшү: Мугалим бирден окуучуну чыгарат жана класска карап 

«Асандын көйнөгү жакшы жашап жатабы? деген суроо менен кайрылат. 

Окуучулар жооп берет: «Ооба» же «Жок».  

Мугалим «Эмне үчүн?» «Кантип билдиңер?».  

Окуучулар: Анткени ал үтүктөлгөн, таза, топчулары ордунда, апапак ж.б. 

же тескерисинче анткени ал бырыш, кир, топчулары үзүлгөн ж.б.  

Окуучунун кийими, бут кийими, чачы ж.б. талкуласа болот.  

Бул таза, тыкан болууну жана кантип кийимди, бут кийимди жана өзүбүздү таза 

алып жүрүүнү, аларга кам көрүүнү үйрөтөт. 

 

ТАБЫШМАКТАР 

Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген башталгыч класстардын окуучулары үчүн 

табышмактар эмне үчүн керек? 

Табышмак – дүйнөдөгү бардык эле элдердин оозеки чыгармачылыгында кеңири 

учураган жанрлардын бири. Табышмактар деп кандайдыр бир затты, көрүнүштү же башка 

абстракттуу түшүнүктөрдү өз аты менен атабай, алардын негизги белгилерин айтып, ошол 

түшүнүктүн аталышын башка бирөөлөрдүн табуусун талап кылган чакан тапшырмалар. 

Мисалы: «Асты таш, үстү таш, ортосунда бышкан аш» деген табышмактын жообу «данек» 

болууга тийиш. Анткени анда данектин негизги белгилери көрсөтүлүп жатат. Кыргыз 

фольклорунда мазмуну, композициялык курулушу, түзүлүшү боюнча табышмактар 

төмөнкүдөй формаларда, көрүнүштөрдө айтылып келген: 1) Ритмдүү жорго сөз түрүндөгү 

табышмактар; 2) Ыр түрүндөгү табышмактар; 3) Учкул сөздөн турган, прозалык 

формадагы табышмактар; 4) Суроолуу табышмактар; 5) Айтыш табышмактары; 6) Жомок 

түрүндөгү табышмактар; 7) Эсеп табышмактары.  

Табышмактарды айтуу, анын жообун табуу жетик эс-акылды, тереӊ ойлонуу, 

таамай-так колдонулган сөз тизмектерин талап кылат. Айрыкча башталгыч класста 

табышмактарды үйрөтүүнүн мааниси зор. Анткени, табышмак акыл-эстин өсүшүнүн, 

ойлоонун тереӊ болушунун, байкай билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруунун жана элестете 

алууну жакшыртуунун эӊ негизги булактарынан болуп эсептелинет.  

Жеткиликтүү деӊгээлде окуучуларга билим жана тарбия берип, аларды 

өнүктүрүүдө табышмактарды пайдалануунун мааниси абдан зор. Табышмак баланы 

айлана-чөйрөсүнө тереӊ байкоо жүргүзүүгө, түшүнүүгө, ар бир заттын ар түрдүү 

өзгөчөлүктөрүн, өзүнө гана тиешелүү касиеттерин, бөтөнчөлүктөрүн кылдат байкап 

үйрөнүүгө, окшоштуктарына карай эки затты салыштыра алууга, айырмачылыктарына 

карай айрмалай билүүгө , ага карата мамиле жасай алууга үйрөтөт. Балдардын кызыгуусун 

туудурат, чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн арттырат. Ошентип, табышмактар да көптөгөн 

түшүнүктөрдү пайда кылат. Табышмактар заттардын, окуялардын, кубулуштардын ар 

түрдүү белгилерине, өзгөчөлүктөрүнө, кыймыл-аракеттерине, керектүү ордуна карай 

айтылып, кызыгууну туудурат, ойлонуунун өстүрөт, тилди байытат.  

Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн табышмактар өзүнүн 

жеткиликтүүлүгү менен айырмаланат. Балдарга тандалган табышмактар, аларды курчаган 
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айлана-чөйрөгө, буюмдарга, алардын касиеттерине, өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болуш 

керек.  

 

Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген башталгыч класстардын окуучулары үчүн 

табышмактарды колдонууда мугалимдин эсине 

 Мугалим ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга сабак убагында 

табышмактарды колдонууда сөзсүз түрдө балдардын психологиялык жана физиологиялык 

өзгөчөлүктөрүн эске алышы керек. Окуучулардын сөздүгүн байытууда табышмактарды 

колдонуу негизги мааниге ээ. Табышмактар менен иштөөнүн негизги максаты – ден-

соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларды коммуникациянын негизги каражаты 

катары болгон кеп менен колдонууну, аларды жандыруу жана ойлоп табуу аркылуу 

айлана-чөйрөнү таанууну үйрөтүү. Бул максатты ишке ашыруу үчүн: – табышмакты 

адабий жанр катары тааныштыруу; – табышмактарды жандырууга үйрөтүү; 

табышмактарды ойлоп табууга үйрөтүү.  

Окуучуларга табышмактарды жандыруу жана ойлоп табууда үйрөтүүдө төмөнкү 

усулдарды жана ыкмаларды колдонсо болот: Көргөзмөлүүлүк: байкоо, сүрөттөрдү, кино-

жана видеофильмдерди көрсөтүү, картикаларды жана оюнчуктарды кароо. 

Сөз: аӊгеме жана сүйлөшүү, өздүк тажрыйбадан айтып берүү, журналдарды, 

таанып-билүүчү, көркөм адабияттарды окуу. Практикалык: дидактикалык, кыймыл жана 

сөз оюндары, инцинировка-оюндары, фантазия-оюндары, предметтерди изилдөө, 

модельдөө, проблемалык-изденүүчүүлүк ишмердүүлүк. Окуучуларга табышмактарды 

тандоодо негизги критерийлер – лаконизм, мүнөздөмөлөрдүн ачыктыгы, тилдин тактыгы 

жана образдын конкреттүүлүгү. Табышмактар менен иштөөдө төмөнкү эрежелерди сактоо 

керек: табышмактар баланын жаш курак жана инсандык өзгөчөлүктөрүнө туура келиш 

керек; табышмактарды жашырууда сөзсүз түрдө бир нече жолу кайталоо керек; 

табышмакты бала менен чоогу талдап, касиеттерине жана байланыштарына көӊүл бурууга 

суроолор менен жардам берүү керек; табышмактарды жандырууну кызыктуу оюнга 

айландырууга аракет кылуу керек. Ошондуктан, табышмак – ден-соолугунан 

мүмкүнчүлүгү чектелген баланы гармониялуу жана ар тараптан өнүктүрүүнүн эӊ жакшы 

усулу жана пайдалуу дидактикалык каражат. 

Табышмактардын топтому 

 

Адамдардын дене мүчөлөрүнө байланыштуу табышмактар 

Кичинекей медерим,  

Жер түбүнө жетерим.  

 (Көз) 

Эки күлүк бар, 

Биринен бири озот. 

Алдыны көздөй, 

Кадам созот 

 (Бут) 

Сөгү жок, эти бар, 

Сүйлөгөн сөзү бар. 

(Тил) 

Кыдыракей таш койдум,  

Кызыл өгүздү бош койдум. 

 (Тиш, тил) 
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Тий-тий десем тийбейт, 

Тийбе десем тиет. 

 (Эрин) 

 

Буюмдар жөнүндөгү табышмактар 

Ар үйдө жүрөт,  

Тазалыкты сүйөт. 

Кыл жаткызбай жерге, 

Кызматын билет. 

 (Чаӊ соргуч) 

Коӊгуроосу шыӊгырайт, 

Кулагыӊа шыбырайт. 

Сен сүйлөсөн жооп айтат, 

Бул эмне билсеӊ айт. 

 (Телефон) 

Ыр ырдап, күү чертип, 

Нечен түрдүү обон салат. 

Ар кимдер өз үйүндө,  

Жаӊылыктан кабар алат. 

 (Радио) 

Таӊ калаарлык досум бар, 

Тактыгы дайым ойлонтот. 

Кайсы маалды айтсаӊ да,  

Ошол маалда ойготот. 

 (Будильник) 

Ою менен айланып,  

Он эки номер салынган. 

Жууркан кылып үстүнө, 

Айнектен жабуу жамынган. 

Өзү жансыз болсо да,  

Өтө керек адамга 

 (Саат) 

Сүйлөөнү билбейт, 

Арсылдап үрбөйт.  

Кишиге тийбейт,  

Бирок үйгө киргизбейт. 

 Кана эмесе, табалы,  

Ойлонуп жообун айталы. 

  (Кулпу) 

Кулактарга жармашып,  

Көз менен көзү жандашып. 

Минип алат мурунду –  

Ким билет мындай буюмду? 

 (Көз айнек) 

Басып жүргөндө, 

Эки эгиз балабыз. 

Тамак ичкен убакта 

Столдун алдына барабыз. 

Эл уктап жатканда 

Оозгу үйдө калабыз. 

 (Бут кийим) 

Жөп-жөнөкөй жасалган, 
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Ысыкты ката алган. 

Бырыш-тырыш кийимдерим, 

Мына ошондо жасанган. 

(Үтүк) 

Жок канаты, бутары, 

Кыйын чуркап, учканы. 

Жакшы көрүп ойношот. 

Бала аттуунун бүт бары. 

 (Топ) 

 

 Окуу куралдары жөнүндө табышмактар 

Коюм кара, 

Короом ак. 

Туягым учтуу, 

Тили так. 

Таап бер.  

(Тамга, кагаз, калемсап) 

Өзү тегерек,  

Эриш-аркак ченелет. 

Шаар, талаа, көлдөр, 

Тоо, токойлор жонунда, 

Бирок жепжеӊил,  

Окуучунун колунда,  

Жолукту белеӊер. 

Мындай сонунга? 

 (Глобус) 

Сүйлөбөйт, бардык ишти  

айтып берет, 

Ал нерсе бардык элге 

 абдан керек. 

Жазылган беттеринде 

  бардык сырлар, 

Ойлонуп муну кимдер 

  чечип берет? 

 (Китеп) 

Ченелүү буюм жашырам, 

Класска кирсем ачылам. 

Мектептен үйгө кайтканда, 

Көтөрүүгө шашылам. 

Атагыла, ой, балдар, 

Таап алып атыман. 

 (Портфель) 

Ак карга түркүн из салат, 

Атын ойлоп ким табат? 

 (Калем сап) 

Ичин тамгасыз койгон 

Китеп дейин десем, 

Он эки беттүү, тамгасыз, жолдон 

Оңой нерсени окуучум ойлон. 

 (Дептер) 

Суусу бар, ичүүгө болбойт, 

Жолу бар, жүрүүгө болбойт, 
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Шаары бар, басууга болбойт. 

 (Карта) 

 

Тамак-ашка байланыштуу табышмактар 

Мейли оку оңунан,  

Мейли оку соңунан.  

Тынбай желчү кайсы даам,  

Тамактардын баарынан. 

 (Нан) 

Бышырса аш болор,  

Бышырбасаң куш болор. 

 (Жумуртка) 

Таттуулугу балдай, 

Аппактыгы кардай. 

 (Кумшекер) 

Жаласа ачуу, 

Татыса таттуу. 

Өӊү ак,  

Өзүн ойлоп тап. 

 (Туз) 

Токсон катар тону бар,  

Тоголок келген бою бар. 

 (Капуста) 

Кичинекей бою бар, 

Кабат-кабат тону бар. 

Чечип жатса көйнөгүн, 

Чыдай албай өз-көзүм. 

Кантип айтам уялбай, 

Кылгыртып жашын төккөнүн. 

Кайсы нерсе бул өзү, 

Кейиткен жанын өзгөнүн. 

 (Пияз) 

Узун сүйрү, сап-сары, 

Жашыл түстүү чачтары. 

 (Сабиз) 

Асты таш, үстү таш, 

Ортосунда бышкан аш. 

 (Жаӊгак) 

Союп жатам, жаны жок,  

Эти кызыл, каны жок. 

 (Дарбыз) 

Ары кызыл, ары таттуу, 

Жеген жанды таӊыркатты. 

Жаз айында гүл ачып, 

Мөмөлөрү түйүлөт. 

Жай айында шактарын, 

Көтөрө албай ийилет. 

Күз айында бүт бойдон, 

Жерге түшүп күбүлөт. 

Бул түрлөрүн жемиштин,  

Араӊардан ким билет? 

 (Алма) 



69 

 

Башы күндү ээрчиме, 

Төлүн багат бетине. 

( Күнкарама )  

 

Транспорт жөнүндө табышмактар 

Учуп чыкса асманга, 

Шумкар сындуу айкалат. 

Миӊ чакырым жерлерге 

Бир заматта алпарат. 

Бирок жансыз, күчү мол 

Бул укмуштуу ким табат? 

 (Самолет) 

Денеси темир, 

Жегени көмүр. 

Айчылык жолго, 

Чуркайт жеӊил. 

 (Паравоз) 

Төбөсүндө эки сызык, 

Бир күлүк жүрөт сызып. 

Алтымыштай адамды 

Алат ичине кытып. 

 (Троллейбус) 

Аргымактай жулунган 

Ак буудайды сугунган 

Тазаланган кызылдан 

Барасында чубурган. 

( Комбайн )  

Каз тамандуу 

Жираф тумшук  

Алакандуу  

Дыңды жарып,  

Ташты оодарып,  

Алат сузуп.  

(Экскаватор) 

Суу ичпейт да, жем жебейт,  

Каалашыңча мине бер – 

Чарчабайт да, тердебейт. 

 (Велосипед) 

 

Канаттуулар жана жаныбарлар жөнүндө табышмактар 

Узун куйрук, кызгылт жүн, 

 Шек алдырбай жойлогон. 

 Айбан туруп өтө куу, 

 Ал эмне, ойлогун. 

  (Түлкү) 

Кызыл селде молдо бар, 

 Таңдан азан чакырат. 

 Кыя баспай дан көрсө, 

 Ошол замат катырат. 

 (Короз), 

Уккан сөзүн кайталайт, 

 Өзүнчо эле кайкалайт. 
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Уят кылып койбосун, 

Орой создү байкап айт. 

(Тоту куш) 

Жүнүн көрсөң үлпүлдөк, 

Күндүз уктайт сүлкүлдөп. 

Кечте көзү көрөгөн, 

Жемин издеп жөнөгөн. 

(Үкү) 

Төрт буттуу 

 Төөдөн күчтүү. 

 (Пил) 

Австралия талаасын,  

Саякаттап табасың,  

Чөнтөгүндө баласын,  

Көргөндө таң каласың, 

 Эки колун көтөрүп,  

Буту менен кете алат,  

Муну кимдер чече алат?  

(Кенгуру) 

Денесине суу жукпай, 

Көлдө сүзөт балыктай. 

Үшүбөстөн, тоӊбостон, 

Чумкуп кетет балыктай, 

Жаргак таман, узун жаак. 

Бул эмне ойлоп тап. 

 (Өрдөк) 

Жер чокулап кукулдап, 

Балдарын жемге чакырган. 

Жан жолотпой жанына, 

Үрпөлөӊдөп качырган. 

Бул эмне ойлоп тап? 

 (Тоок) 

Караан көрсө абалап, 

Күн-түн короо кайтарат. 

Байкабасаӊ балакай, 

Балтырыӊдан каап алат. 

 (Ит) 

Сүтүн берет чакалап, 

Сүзмө, каймак жасалат. 

Анан дагы биз жеген, 

Абдан ширин бал муздак. 

 (Уй) 

Саксайган түрү бар, 

Адам коркор үнү бар. 

(Аюу) 

Киймин тиккен ийнеден, 

Коркуп жырткыч тийбеген. 

( Кирпи ) 

Абайла, ага тийбе, 

 Үстү толо ийне. 

 (Кирпи) 

Тумшугун бооруна катат, 
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Бүт денесине ийне каданып, 

Топтомолок болуп жатат. 

 (Кирпи) 

Төрт буттуу 

Төөдөн күчтүү.  

(Пил) 

Көргүлөчү куйругун, 

Куйругунан мурду узун, 

Атын тап, андан соң, 

Тапкылачы тумшугун. 

(Пил) 

Мойну узун бою пас, 

Жоону менен боору таш. 

Баш, куйругун, төрт бутун, 

Катып алат тийсе кас. 

(Ташбака) 

Уккулуктуу сайраган, 

Жаз айында жайлаган. 

Кыш болгондо кетет да, 

Жазында келет кайрадан. 

(Булбул) 

Жыл мезгилдери, кубулуштар жөнүндө табышмактар 

Бак-дарак бүр алган, 

Түркүм куш күү чалган. 

Күн нуру мемиреп 

Көк шибер кулпурган 

Бул кайсы убак? 

Кана балдар ойлоп тап? 

 (Жаз) 

Гүлкайыр гүлү ачылып, 

Суулар кирип күрпүлдөп. 

Серпилип жээкке чачылып, 

Тоо-тоо болуп эгиндер 

Кампаларга ташылып, 

Чөп чабылып үйүлүп, 

Элжиреп жемиш күбүлүп 

Бышып турган кайсы учур? 

 (Жай) 

Кубарып бардык өсүмдүк, 

Жалбырагын түшүргөн. 

Начарлап күдүн илеби, 

Киргин суулар кичирген, 

Келгин куштар бул жерден, 

Саякатын бүтүргөн, 

Бул кайсы учур болчу экен? 

 (Күз) 

Ызгаар уулуп, кар түшүп, 

Ой-тоолорду бөлөгөн. 

Суулар тоӊуп кашкайып, 

Күзгүдөй болуп көгөргөн, 

Бул кайсы учур болчу экен? 
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 (Кыш) 

Өзү тегерек,  

Жарыгы эң керек  

Күндүз көрөм,  

Түндөсү көрбөйм. 

  (Күн ) 

Жеңил бирок, көзгө көрүнбөйт,  

Жара чапсаң бөлүнбөйт,  

Сууга окшоп төгүлбөйт, 

 (Аба) 

 Элексиз элеп, даяр ун берет,  

Жебейбиз аны, бирок турмушта керек,  

Ар жылда келет, бул эмне делет.  

(Кар)  

Карагайсыз, тактайсыз  

Көпүрө салдым балтасыз.  

(Муз) 

Асманда койлор жайнайт, 

 Артынан койчусу айдайт. 

 (Жылдыздар жана Ай) 

Ийнеси жок, жиби жок,  

Тереземди саймалайт.  

Тызылдатып эрте-кеч, 

 Бети-колум аймалайт. 

  (Аяз) 

Нөшөрлөп жамгыр басылды 

Күн жаркып нуру чачылды. 

 Асмандан түстүү боёк жип 

Ийилип жерге тартылды. 

  (Күн желе) 

Кармаласам колго келбейт,  

Көрүнбөй келип көзүмдү ирмейт.  

Доошу кулагыма чуулдап турат,  

Дүйнөдө жансыз учкул зат. 

(Шамал) 

Тоодон топ түштү,  

Буту-колу жок түштү. 

(Мөндүр) 

 

Ар түрдүү табышмактар 

Каза берсе түбү жок, 

Кайда жүрсө жүгү жок. 

(Ой) 

Бассам басат, 

Жатсам жатат, 

Чапсам чабылбайт, 

Көмсөм көмүлбөйт. 

Караңгыда көрүнбөйт. 

( Көлөкө) 

Качса түлкү алдыга, 
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Калтырат экен артына, 

Кайдан билет түлкү анын  

Керектигин аңчыга. 

(Из) 

Сууга чөкпөйт, 

Суук да өтпөйт. 

Кое берсе учат, 

Карматпай сызат. 

(Шар) 

 

ЖАҢЫЛМАЧТАР 

 Ал аралда да марал,  

Бул аралда да арал, 

 От экен маралга да арал,  

Оттосун аралга да марал 

 

Аттап барып алты кучак отун алдым,  

Алты котур нарга артып алдым.  

 

Ай, ай, Айдарбай! 

 Кызыл мүйүз уюңду, 

 Үйүнө айдай бар. 

 

Маң-маң кашка коюм,  

Бешөө беш башка коюм.  

Тиши ушак коюм,  

Буту тушак коюм.  

 

Чамгаракта чарт элек,  

Чартылдашкан эки элек. 

 Босогодо эки элек, 

 Болтулдашкан эки элек. 

 

Көп көпөлөк көкөлөп өтөт, 

 Көп көпөлөк көкөлөп өтөт, 

 Төрт көпөлөк бөлөк өтөт.  

 

Чоң ача таш, 

 Кичи ача таш. 

 

От үстүндө бал каймак, 

 Бал, бал каймак, бал каймак 

 

Чоң казандын кырмычык,  

Кырып жедим тырмышып. 

 

Белестеги беш кашка кой,  

Бешөө беш башка кой,  

Бешаласы кунан кой,  

Бешаласы дөнөн кой. 
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Кезек-кезек, 

 Тезек терсек, 

 Керек дешет, 

 Кезек тезек.  

 

Былкы-былкы былкы таш,  

Былкылдаган кызыл таш,  

Таар токум чаар таш,  

Тайгаланма кара таш. 

 

ЖОМОКТОР 

Жомоктор жөнүндө маалымат 

Жомок – оозеки чыгармачылыкта кеңири тараган, көбүнчө ойдон чыгарылган, 

окуяларды апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндөгү 

чыгарма. Жомоктор ыр түрүндө да, кара сөз формасында да болот. Фольклористика 

илиминин тажрыйбасына таянып жана өздүк материалдарга жараша кыргыз жомоктору 

төмөнкүдөй классификацияланган: 

1. Айбанаттар жөнүндөгү жомоктор. 

2. Кереметтүү жомоктор. 

3. Турмуштук жомоктор. 

Жанрдык жактан алганда айбанаттар жөнүндөгү жомоктор кереметтүү же турмуштук 

жомоктон кескин айырмаланып, түзүлүшү боюнча да өз алдынчалыкка ээ. Жомоктун 

баяндама мүнөзү, сюжетинин кыска жана тактыгы, персонаждарынын типтүүлүгү 

жанрдык өзгөчөлүгүн аныктайт. Айбанаттар жөнүндөгү жомоктордо аллегориялык 

маанидеги нравалык тарбия жатат. Адамдардын ачкөздүгү, сараңдыгы, карөзгөйлүгү, 

акылсыздыгы, айлакерлиги жана ошол эле учурда достукка бекемдиги, боорукердиги 

өңдүү, адамзатына тиешелүү кеңири темадагы мүнөз-сапаттар чагылдырылат. Айбанаттар 

жөнүндөгү жомоктордун композициясы, стили жөнүндө сөз кылганда өзгөчө диалог 

формасы кеңири колдонулганы байкалат. Бул форма жомокко драмалык-театрдык мүнөз 

берип, угуучуга өзгөчө таасир калтырат. Ошондой эле формасы, стили жана 

композициялык түзүлүшү боюнча комулятивдик жомоктордун түрүнө кирген жомоктор 

да көп кезигет. Кумулятивдик жомоктордун композициясы өтө жөнөкөй. Мисалы, 

“Топулуу торгой”, “Абышка, кемпирдин көмөчү”. Ар бир фольклордук көрүнүш узак 

мезгилдүү тарыхый өнүгүштү, өзгөрүштөрдү өзү менен бирге алып жүрөт. Кереметтүү 

жомоктордо да тотемдик, анимистик, магиялык түшүнүктөр орун алып, элдик фантазия, 

көркөм ойлоо жогорку чекке жетип, өзгөчө бир кереметтүү дүйнөнүн көркөм элестери 

чагылдырылып келет. Кереметтүү жомоктордогу магиялык, сыйкырдуу предметтер 

канаттуу ат, ажыдаар (үч, жети баштуу), кырк кулактуу казан, топу, таяк, жайыл 

дасторкон, шакек, ийне, куштун жашартуучу канаты, жез кемпир, кыдыр, перилер, дөөлөр 

ж. б. у. с. Жаңы жана эски кереметтүү жомоктордун сюжети жанрдан да мурда пайда 

болушу мүмкүн. 

Кыргыз элинде жакшы сапаттарга үндөгөн, адал эмгекке, адилеттүүлүккө, жакшы 

жүрүм-турумга чакырган, мораль, этика негизги идеясы болгон турмуштук жөө жомоктор 

арбын. Турмуштук жомоктор менен кереметтүү жомоктордун структуралык түзүлүшү 
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негизинен окшош. Бирок, кереметтүү жомоктордун каарманы укмуштуу, кереметтүү 

күчтөргө ишенип, өзү активдүү аракет жасабайт. Кимдир бирөөнүн, бир нерсенин 

жардамы менен ниетине жетишет. Ал эми турмуштук жомоктордун каарманы болсо 

өзүнүн акылы, жөндөмү, күч аракети менен алдына койгон максатына жетет. Чыныгы 

турмушту баяндоо турмуштук жомоктордун максатына кирбейт. Ошондуктан окуя жүрүп 

жаткан жагдай толук, майда-чүйдөлөрүнө чейин сүрөттөлбөйт. Турмуштук жомоктордун 

композициясы өтө ар түрдүү. Бул биринчи иретте чагылдырылган окуялардын ар 

түрдүүлүгү менен түшүндүрүлөт. Мисалы, «Обозгердин кызында» жеке үй-бүлөлүк 

мамиле сүрөттөлсө, «Алымкул түшчүдө» хан менен Алымкул аттуу тапкыч, айлакер 

кишинин ортосундагы кызыктуу окуя баяндалат. «Жеке таз менен жети тазда» алдуу 

менен алсыздын ортосундагы карама-каршылык, акыры акыл, айла-амал менен кастан өч 

алуу эң эле тамашалуу мүнөздө сүрөттөлгөн. Турмуштук жомоктордун негизги 

белгилеринин бири – табигыйдан сырт эч нерсе жок. Бардыгы кадимки жердик адамдар, 

турмуштук көрүнүштөр. Каармандар дыйкан, кедей, жылкычы, уйчу, койчу, акылдуу кыз, 

акылдуу зайып, акылдуу бала, сынчы киши ж. б. Алардын душмандары – хан, вазир, бай, 

каракчы, ууру, молдо, алдамчы, айлакер, ач көз адам ж. б. Сюжет ушулардын айланасында 

курулат. Булар реалдуу мүнөздөргө ээ. Кыргыз жомоктору оозеки чыгармачылыктын 

башка түрлөрү менен бирге 20-кылымдын 20-жылдарынан баштап жыйнала баштаган. 
 

Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген башталгыч класстын окуучуларын 

окутууда жана тарбиялоодо жомокторду колдонуунун өзгөчөлүктөрү 

 Балдар жомогу – баланы окутуп-тарбиялоонун эӊ негизги каражаттарынын бири. 

Жомок – өсүп келе жаткан муунга билим жана тарбия берүүнүн эӊ байыркы 

каражаттарынын бири. Ал инсандын аӊ-сезимине жана бейаӊына таасир берет, рухий, 

социалдык жана эмоционалдык өнүгүшүнө түрткү болот. Жомоктор балага турмуш 

тууралуу жөнөкөй сөз менен баяндайт, боорукердикке үйрөтөт, ар кандай абалды чоогу 

башынан өткөрүүгө, жакшы менен жаманды айырмалай билүүгө, фантазиясын 

өнүктүрүүгө түрткү болот. Мындан башка ал эмоционалдык жактан күч алууга жардам 

берип, эрмектеп жана ар кандай проблемалардан алаксытат.  

  Жомоктерапиясы – фольклордук чыгармалар аркылуу эмоционалдык абалды 

оӊдоп-түзөөгө жардам берүүчү педагогикалык жана педагогикалык усулдардын бири. 

Жомокторду башталгыч класста колдонуу абдан эффективдүү, анткени бул куракта 

балдар кызыктуу сюжеттерге абдан сезимтал келишет жана мындай сабактарда 

тапшырмаларды чын дилден аткаршат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 

педагогиекалык, медициналын жана психологиялык жардам берүүдө биринчи орунга 

дефект эмес, баланын ар тараптан инсан болуп өнүгүшүн жана калыптанышын коюшат. 

Чоӊдордун башкаруусу аркылуу ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар 

кемчиликтерин компенсациалап, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырышып жана 

социалдык чөйрөдө аман-эсен адаптацияланыша алышат. 

Көркөм адабият балдардын эстетикалык, адеа-ахлак жактан жана социалдык 

жактан тарбиялануусунун каражаты болот, алардын таанып-билүү жана чыгармачылык 

активдүүлүгүнүн жогорулашына түрткү болот, балага туура адабий тилдин үлгүлөрүн 

берет. 

Өзгөчө балдарды адеп-ахлак жактан тарбиялоодо жомоктор негизги бай 

материалдарды берет. Белгилүү педагог В.А. Сухомлинский «жомок кооздуктан бөлүнгүс 
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нерсе, ал эстетикалык сезимдерди өнүктүрүүгө түрткү болот, ансыз адамга болгон 

жакшылык, адамдын бактысыздыгына, кайгы-капасына болгон боорукердик, сезимталдык 

мамилелер пайда болбойт. Жомоктун аркасынан бала дүйнөнү акылы менен гана эмес, 

жүрөгү менен да тааныйт» – деп жазат. 

Жомоктор балдарга рухий-адептик категорияларды үйрөнүүгө жардам берет. Алар: 

жакшылык жана жамандык, баш ийүү жана баш ийбөө, достук жана кастык, эмгекчилдик 

жана жалкоолук, марттык жана ач көздүк, жөнөкөйлүк жана куулук. 

Сабак убагында жомоктор менен иштөөдө, жомоктун адептик мазмуну менен 

байланыштуу көркөм жана продуктивдик процесс аркылуу балдардын эмоционалдык-

эрктик сферасынын бузулушун оӊдоп-түзөөгө түрткү болот. Бул иш балдарды элдик жана 

автордук жомоктордун маданий салттарына киргизүү жолу аркылуу, аларды социалдык 

жактан адаптацияланышын камсыздайт.  
 

Жомокторду жана аӊгемелерди окууда колдонулуучу ыкма. 

Тыным аркылуу окуу 

Тыным аркылуу окуу – ар түрдүү типтеги суроолорду колдонуу аркылуу текстти 

окууну уюштуруу боюнча усулдук ыкма. Бул стратегия өз алдынча окууда, текстти угуп 

кабыл алууда өзүнүн жыйынтыгын берет жана мазмунду түшүнүү бөлүгүндө колдонулат. 

 

Бул ыкма төмөнкүлөрдү талап кылат: 

 Текст окуучуларга тааныш болбошу керек (анда ыкманы колдонуунун мааниси 

жана логикасы жоголот); (тест окуу китебинен же кошумча текст колдонулса 

болот); 

 Текст (сабак башталганга чейин) эртерээк шарттуу бөлүктөргө бөлүнөт: «биринчи 

тыным», «экинчи тыным» ж.б. Бөлүктөрдүн көлөмү ар түрдүү болушу мүмкүн, ар 

бир бөлүктүн мааниси маанилүү болуп саналат. Текст чыгарманын логикалык 

түзүлүшүнө карап бөлүктөргө бөлүнөт. Тынымдар бештен ашпоого тийиш, 

окуучулар чыгарманы толук бойдон көрүшүнө жана бөлүктөрдүн бири-бири менен 

байланышын тушүнүү үчүн маанилүү;  

 Текстке карата түзүлгөн суроолор жана тапшырмалар таанып-билүү 

ишмердүүлүгүнүн деӊгээлдик иерархиясынын негигинде түзүлөт (Б.Блумдун – 

билим, түшүнүү, колдонуу, талдоо, жалпылоо жана баалоо).  

 Жөнөкөй суроолор. Бул суроолорго жооп берүүдө кандайдыр бир фактыларды атоо, 

маалыматты эстеп аны айтуу кирет.  

 Тактоочу суроолор. «Сен ушундай деп айтып жатасыӊбы…», «Мен туура 

түшүнсөм, анда…», «Мен туура эмес түшүнүп алышым мүмкүн, менин оюмча сиз 

мындай дедиӊиз…». Бул суроолордун максаты окуучуга азыркы айтылгандарга 

карата кайтарым байланышка мүмкүнчүлүк берүү болуп саналат. Бул суроолор 

терс мимикасыз берилиши өтө маанилүү.  

 Прогноздоочу суроолор. Андан кийин эмне болот, кандай ойлойсуӊар? Эмне үчүн? 
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Тыным аркылуу окуу стратегияснын жалпы алгаритми:  

1. Чакыруу. Чыгарманын аталышын талкуулоо жана анын мазмунун, эмнеге 

багытталгандыгын прогноздоо.  

2. Мазмунун түшүнүү. Тестти кыска үзүндүлөр менен окуу, ар биринин мазмунун 

талкуулоо жана сюжеттин андан аркы өнүгүшүн прогноздоо. Мугалим тарабынан 

берилген суроолор, сөзсүз түрдө суроолор деӊгээлинин үчөөнү камтыш керек. (Текстти 

мугалим же жашы окуй алган окуучу окуш керек). Окуп жатканда мугалим отуруш керек.  

3. Рефлексия. Бул стадияда тект бир бүтүндүктү түзүп калат. Маанилүүсү бул тектти 

түшүнүү болуп эсептелет. Иштөө формалары ар түрдүү болушу мүмкүн: чыгармачылык 

кат, дискуссия, бирдиктүү изилдөө.  

 

Үлгү:  

Арстан менен коён 

 

Жомокту окуганга чейин берилүүчү суроолор: 

– Арстан кандай жаныбар? 

– Коён кандай жаныбар? 

– «Арстан менен коён» деп аталган жомокто эмне жөнүндө сөз болот? Эмне үчүн сен 

мындай деп ойлойсуӊ? 

 

Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коен жашап, коркоктугунан 

казып алган ийнинен алыс чыкчу эмес. Бир күнү: “Коркуп ийинде жата берип, кантип күн 

көрөм?.. Атасынын көрү, баатыр болоюн”, - деп ойлоду да, ошол замат ийинден чыкты. 

Эки жагын каранып тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так алдында турган 

арстанды көрө койду да жыгачтай катып калды.  

Арстан коендун жанына келип: 

- Бакыраң көзүм, колго түштүң -ээ! Эми сени жейин, -деп тиштерин кычыратты. 

Коён эсин жыйып, кантип кутулуштун аргасын издеди. Акыры арстанга: 

- Жесең мейлиң, бирок айта турган сырым бар,-деди. 

- Анда тезирээк айт, - деди арстан. 

Биринчи тыным: 

– Коен эмне үчүн арстанга ушундай жооп кайтарды? 

– Мындан ары эмне болот? Эмне үчүн мындай деп ойлойсуӊар? 

 

- Сен өтө күчтүүсүң, мунуңа толук ишенем, бирок тетигинде кудукта сенден да чоң арстан 

бар. Ал бая күнү – сени жейм деп ачууланып жатканын уккам. Оболу ошого бир беттешип 

көр, күчүңдү көзүм көрүп калсын, мени анан жебейсиңби…Мен эч кайда качпайм.  

Арстан чындап ачууланып: 

- Кана?.. Кайсы жерде? Ээрчитип баргын! – деп буйрук кылды. Коён арстанды терең 

кудукка ээрчитип барып: 

- Ушул кудукта… Өзүң карап көр, - деди. 

Экинчи тыным:  

– Окуя силер айткандай уландыбы? Эмне үчүн?  

– Арстан эмне болду деп ойлойсуӊар? Эмне үчүн мындай деп ойлойсуӊар? 
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 Арстан кудукту карап, өзүнүн сөлөкөтүн көрдү да: 

- Мен ушундан кантип кем калайын? Күч сынашат, ээ! Кана кармашып көрөлү! – деп 

кудукка секирип түштү.  

Ошентип коён амал менен арстанды өлтүрүп, “анык макоо тура” деп секирип жолго 

түштү. 

Жомокту окуп бүткөндөн кийинки суроолор: 

– Бул жомокто ким күчтүү деп ойлойсуӊар? 

– Эмне үчүн арстан алданып калды? 

Кайсы карман сага жакты? Эмне үчүн? 

(кыргыз эл жомогу) 

 

ЖОМОКТОР ТОПТОМУ 

Бал сатуучу 

«Жылуу сөз жыланды да ийинден чыгарат» 

Алыс бир өлкөдө бал саткан таттуу, жагымдуу сүйлөгөн бир жаш бала жашаптыр. 

Ал бала ушунчалык жайдары жүргөндүктөн, аны көргөндөрдүн көӊүлү ачылчу экен. 

Ошондуктан анын балын сатып алычуулары дагы аябагандай көп экен. Бул бала балдын 

ордуна башка нерсе сатса деле адамдар ага келе беришчү. Себеби анын бал тилдүү 

сөздөрү аларды арбап, сүйлөшкүлөрү келе берээр эле. 

Бул бал сатуучу баланын майда-чүйдө нерселерди саткан каарду кошунасы бар 

экен. Анын дайыма кабагы ачылбай, адамдарга сүйлөчү эмес. Ошондуктан анын 

кардарлары аз болуптур. Ал кошунасы бал саткан балага атаандашып, бал сата 

баштаптыр. Адамдар ага бал алганы эле келет деп ойлойт да, дүкөндү ачкандын эртеси 

күнү эле жакшы балды алып келип коёт. Анан ал алуучулар келет деп күтө баштайт. 

Бирок ал күнү эч ким келбей коёт. Жада калса балына чымын да конбой коюптур. 

Бул ачуулуу адам муну такыр түшүнө албай коёт. Себеби анын балы кошунанын 

балынан алда канча таттуу, эӊ жакшы бал болчу. 

Ал эми тигил кошуна баланын балы анча жакшы болбогонуна карабастан, ага 

келген адамдын саны аябагандай көп эле. Мына ушинтип балына кардар келбей 

ачууланган ачуулуу адам аябай капаланып кечинде үйүнө кайтат. 

Аттиӊ, чынында эле бул каардуу сатуучу, адамдар балга эмес, алгач таттуу 

сөздөрүн айтып, оӊой тил табышкан кишиге келээрин билгенде ушул кымбат баалуу 

балын 2-3 эсе кымбат сата алмак. 

Мынакей, эгерде биз да адамдарга жаркын маанай жана «таттуу тилибиз» менен 

кайрылсак, анда алар дагы жакшы мамиле кылаарын билишибиз керек. Биз дагы мына 

ушул бал тилдүү бал саткан баладай жайдары, көӊүлүбүз ар дайым ачык болсо, анда 

элдин баары бизди жакшы көрөөрү албетте чындык. А ачуулуу жана каардуу адамды ким 

жакшы көрмөк эле!? 

(«Ширин жомоктор» китебинен алынды) 

 

Кичинекей кыздын жакшылыгы 

«Жакшылык жолдо калбайт, асыл таш жерде калбайт» 

Бир заманда бир жесир аялдын эки жаш селки кызы болуптур. Улуусу өз кызы, 

кичинеси өгөй кызы экен. Кичинекей кызы жагымдуу жана мүнөзү жумшак кыз болуптур. 
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Аны баары жакшы көрчү экен. А бирок өгөй энеси аны эмнегедир жек көрчү. Чоӊу болсо, 

орой, текебер кыз экен. 

Бир күнү жесир аялдын кичинекей кызы булак башында суу толтуруп отурса 

жанына карыган аял келип: 

- Кутмандуу таныӊ менен кичинекей кыз! Мага бир аз суу берип коё аласыӊбы? – 

деп суранат. 

- Албетте, чоӊ апа! – деп кичинекей кыз суу алып берет экен. 

Чындыгында ал аял карыган аял эмес эле пери болчу. Ал пери кыздын кылган 

жакшылыгына ыраазы болуп: 

- Эми кылган жакшылыгыӊ үчүн мен сага бир жакшы нерсени белек кылайын. 

Мындан ары сен жакшы сөз сүйлөгөн сайын оозуӊдан баалуу таш чыгат, – дейт. 

Кичинекей кыз бул белекке кубанып үйүнө кайтат. Келээри менен болгонун 

болгондой өгөй апасына айтып берет. Айтып жаткан учурда оозунан ушундай бермет 

таштар төгүлөт дейсиӊ… Жесир аял буга аябай таӊ калат. Дароо улуу кызын булакка 

жөнөтөт. Ал барып отурса эч ким келбейт. Бир маалда гана жаш аял келип суу сурайт. 

Кыз ага суу бербей коёт.  

Жесир аял кызы үйгө келгенде булакта кандай окуя болгондугун сурайт. Кызы 

баягыдай эле кыжырданып: 

- Эмне болмок эле, бир жаш келин келип менден суу сурады.  Мен да бербей 

койдум, – дегенде эле оозунан кара таштар чыга баштайт экен. Жесир аял аябай ачуусу 

келип кичүү кызына: 

- Баары сенин кылганыӊ, – деп аны сабап кирет. Анан кичинекей кызды үйдөн кууп 

чыгат. Кыз ыйлап токой аралап баратса астынан бир ханзаада жолугат. Ал ханзаада дароо 

эле бул татынакай кызды көрүп, анын сулуулугуна ашык болуп калат. Кыздын колун 

сурап, анан ак сарайга ээрчитип келип, дароо эле той кылып, жубайлыкка алат экен. 

Ошентип бул экөө аябай бактылуу жашап калышыптыр.  

(«Ширин жомоктор» китебинен алынды) 

 

Бакыт тартуулаган көйнөк 

«Бакытты акчага сатып ала албайсыӊ» 

Өткөн бир заманда бир падыша ооруп калат экен. Аны белгилүү, таанымал 

көптөгөн доктурлар жана табыптар текшериптир. Бирок алар дагы падышанын оорусуна 

даба таба алышпай коюшат. Батыраак айыккысы келген падыша дүйнө 

жүзүндөгүтабыптардын жана доктурлардын баарына жар салып: 

– Эгерде ким мени айыктырса, анда мен ага байлыгымдын жарымын берем, – деп 

сөз берет. 

Бул жарлыкты уккан билимдүү доктурлар, табыптар падышаны айыктыруу үчүн ар 

кандай жолдорду издей башташат. 

Бир күнү бир аалым падышанын астына келип: 

- Улуу урматтуу падышам, эгерде бактылуу бир адам таап, анан анын үстүндөгү 

көйнөгүн кийсеӊиз жакшы болуп кетесиз, – дейт. 

Падыша бул аалымдын айканын угат да, кызматчыларына бактылуу адамды таап 

келүүсүн буюрат. Падышанын адамдары жер кезип буйрукту аткаруу үчүн бактылуу 

адамды издөөгө чыгышат. Бирок эч бир жерден бактылуу адамды таба албай коюшат.  
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Алар жолуккан адамдардын кээ бирөөлөрү бай, бирок ден соолугу начар болушат. 

Алар дагы ден-соолугу тууралуу даттанышат. Кээ бирөөсүнүн дагы башка маселеси 

болуп, кыйынчылыктарын айтып арызданышат. 

Мына ушинтип кызматчылар эч кимди таппай сарайга кайтып бара жаткан кезде 

бир үйдөн: 

- Охх! Кудайыма шүгүр! Иштеримди бүтүрдүм. Курсагымды да тойгуздум. Ден-

соолугум өз ордунда. Баары өз ордунда, ушул мага жетиштүү. Мен бактылуумун! – деп 

айтып жатканын угуп калышат. 

Кызматчылардын башында турган башчысы: 

- Дароо ушул үйгө киргиле да, бул үйдөгү адамдын көйнөгүн сатып алгыла! 

Канчага сатканды кааласа ошончо баага сатып алгыла! Кала берсе сураганынан да көп 

акча бергиле! – деп буйрук берет. 

Буйрукту уккан кызматчылар үйгө кирип барышса, жып-жылаӊач адам отурат. Ал 

байкуш адамдын үстүндө кийген көнөгү деле жок экен. Таӊ калган кызматчылар эмне 

кылаарын билбей калышат. 

Кызматчылар падыша сарайына барып, өкүмдарына бул адам жөнүндө айтып 

беришет. Муну уккан падыша: «Оо, жараткан! Мен ушунча мал мүлкүм туруп дагы эле 

өзүмдү бактысыз сезиптирмин. Бул кылганым туура эмес турбайбы?...» деп өзүнө бул 

окуядан чоӊ сабак алган экен. 

Мынакей, демек бактылуу болуу оӊой эле экен. Жүрөгүӊ тынч, курсагыӊ ток, 

жашаган жериӊ жайлуу болсо анда сен эӊ бактылуу адамсыӊ. Эгер адам колунда болгон 

нерселердин кадырын билсе, анда адам бактылуу болот тура. 

А эгер өзүӊдү бактысызмын деп сезсеӊ, анда колуӊда болгондорду карап туруп: 

«Эгер мына ушулар болбосо мен эмне кылмакмын» деп ойлонушуӊ керек.  

(«Ширин жомоктор» китебинен алынды) 

 

Үч уул 

«Күч бирдикте» 

Илгери-илгери бир замандарда карыя жашаптыр. Анын үч уулу болуптур. Аларды 

бир күнү карыя чакырып, бир боо оролгон чырпыктарды бириктирип туруп, уулдарына 

берет да: 

- Кана, муну кимиӊер сындыра аласыӊар, - деп кайрылат. 

Балдары байланган чырпыктарды алып, сындырганга аракет кылышат. Алгач 

улуусу алат, бирок ал сындыра албай коёт. Анан ортончусу алып сындырууга канча аракет 

жасаса да, сындыра албай коёт. Акырында эӊ кичүүсү алат, бирок ал да эч сындыра албай 

коёт. 

Ошондо карыя: 

- Эмнеге сындыра алган жоксуӊар билесиӊерби? Эми карап тургула, карысам да 

мен аларды кандай сындыраар экенмин! – деп чырпыктарды колуна алат. 

Балдары болсо: «Колдору калтырак баскан картаӊ атабыз эми кантип бул 

чырпыктарды сындыраар экен» деп ойлошуп атасын таӊ кала карап калышат. Атасы 

баарын бирден колуна алып сындырып кирет да: 

- Мына көрдүӊөрбү! Буларды бирден сындырса кандай оӊой сынат. Чырпыктар 

жалгыз болгондо кандай күчсүз абалда. Балдарым, силер дагы ушул чырпыктардай чогуу 

биримдикте болсоӊор, силерди эч ким сындыра албайт. А эгер жалгыз болсоӊор бат эле 
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силерди башкалар уруп-согуп же алдап кетиши мүмкүн. Ал эми чогуу болсоӊор, эч ким 

силерге алы жетпейт. Жана ийгилик да силер менен кошо жүрөт. Менин көӊүлүм тынч 

болсун десеӊер, анда биримдикте болгула, – деп насаат берет экен. 

(Түрк эл жомогу) 

 

Үлүл жана анын үйү 

«Колдогу байлыктын баркын билүү» 

Үлүлдөр таш бака сыяктуу үйүн сыртында алып жүрүшөт эмеспи. Ушул 

үлүлдөрдүн арасынан кичинекей бир үлүл сыртына үйүн алып жүргөндөн тажай 

баштаптыр. Кала берсе үйүнүн түсүн да жактырчу эмес экен. Ал көпөлөк жана айлан 

көчөктү аябай жакшы көрчү. Анча-мынча аларды көрүп калса, арыз-арманын айтып: 

– Аттиӊ, силердей эле үйүмдү көтөрүп алып жүрбөсөм кандай сонун болмок. Же 

үйүм силердикиндей кооз болуп калса эмне? – дейт. 

Муну уккан достору: 

Сага кыйын болгон тура. Өтө кыйын сүрөт тарткан бирөө бар. Анда сени ошого 

жөнөтөлү. Эч болбосо үйүӊдүн өӊү кооз болсун, – дешет.  

Бул сунушка үлүл аябай сүйүнөт. 

Мына ушинтип достордун баары сүрөтчүнү издеп жолго чыгышат. Алар 

сүрөтчүнүн үйүнө барып, эшигин кагышат. Сүрөтчү аларды үйүнө киргизип, алардын 

келген себебин сурап, маселенин чоо жайын угат. Анан аларга макул болуп, дароо үлүлгө 

сүрөт тарта баштайт. Аягында үлүлдүн денеси сонун болуп сүрөткө толот. Үлүл өзүн 

күзүдөн карап жактырат, бирок дагы эле үстүндөгү үйүнө ыраазы болбойт. 

Ошентип үлүл достору менен сүрөтчүгө рахмат айтып үйүнө кайтышат. Бир маалда 

алар жолдо келе жатышса нөшөрлөп жамгыр төгүп кирет. Анан эле сел жүрүп, көпөлөк 

менен айлан көчөк араӊ качып кутулушат. Үлүл болсо дароо үстүндөгү үйүнө кирип 

кетет. 

Бир аз убакыт өткөндөн кийин жамгыр токтоп, үлүл акырын үйүнөн чыгып, 

айланага көз салат. Ал даракта отурган досторун көрөт да, аларга бору ооруп кетет. Анан 

өзүнүн үйү бар экенине ыраазы болуп: 

– Ырас эле, менин баш калкалаарга үйүм бар. Түрдүү боектору болбосо да мени 

кырсыктардан сактайт тура, – деп, өзүнчө кубанган экен. 

Мына ушинтип үлүл үйүн сыртында алып жүргөндөн такыр тажабай калган экен.  

 

(«Ширин жомоктор» китебинен алынды) 

 

 

Карыя менен Карлыгач 

(жомок-насыят) 

 Бир замандарда күтүрөгөн малы бар, эмгекчил эркин эли бар, жер жайнаган ак боз 

үйлүү бир айыл болуптур. Айыл эли ала жаздан жер тытып, аштык эгип, мал төлдөтүп, 

күзүндө күлүк чаап, көкбөрү тартып, бейпил-куунак жашашчу экен.  

 Күндөрдүн биринде аларга кара жолтой кабар келет: «Калыӊ кол келатат, 

качкыла!» Эл дүрбүп көчө баштайт. Атчаны – атчан, жөөсү – жөө… 

Ошондо бир карыя боз үйүн чечпей ордунда кала берет.  
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 Көп узабай жарагы сансыз кол келет. Колбашчы сакалы белине жеткен бейгам 

карыяны көрүп, таӊкалат.  

 – Менин колум келатат дегенде ыйлаган бала сооронуп, уктаган ойгончу эле. Жан 

соогалап жан ылдый кулагандар аз беле? Сиздей батыр кайдан чыккан? – дейт ал карыяга, 

кекээрлүү. 

 – Улууга – кичүү, жөөгө атчан, алсызга – алдуу салам айтыш – эзелтен парз. Же, 

өзүӊдөй жигит атадан туулбай, Алладан туулганбы? 

 Салам кайда качат дейсиз, карыя. Бирок, кай дүнүйөӊүздү кыйбай кала 

бергениӊизге айраӊмын да?! 

– Кыйбаган дүнүйө тигине! – Карыя боз үйдүн түндүгүндөгү уяны, андагы чыйпылдап 

ооздорун ачып жем сураган балапандарды көрсөттү.  

 Кол башчы башын эрине көтөрүп, карлыгачтын уясын карап турду да, күлүмсүрөп 

үн катты:  

 – Тооба! Журт кырылып жатса, чымчыкты аяган сизди көрдүм. – Анан, ал 

кылкылдаган сан колуна ишаарат кылды: 

 – Атыӊардан түшкүлө, жигиттер! Бу касиеттүү карыяга башыӊарды ийип, таазим 

эткиле! Мындай акылман карысы бар элди бүлүнтүүгө эч кимдин акысы жок! Эл артына 

кайтсын! Кууп жетип, аларды эски журтуна кайтаргыла! 

(Токтосун Самудинов) 

 

Булбул менен тоту куш 

«Сөз уксаӊ акыл табасыӊ, көп сүйлөсөӊ балээге каласыӊ» 

 Бир чытырман токойдо аябай көп сүйлөгөн тоту куш жашаптыр. Ал сүйлөгөндү 

аябай жакшы көргөндүктөн, бир сүйлөп баштаса такыр токтобой сүйлөй берчү экен. 

Жанындагы куштар сүйлөй баштаганда эле алардын оозунан сөздөрдү жулуп алып, кайра 

өзү сүйлөй берген адаты бар экен. 

 Бир күнү тоту куш токойдо сейилдеп жүрүп бир булбулга туш келиптир. Ал булбул 

жапжашыл дарактын бутагында тим эле укмуштуудай сайрап жаткан эле. Токойдогу 

бардык куштар топтолуп, аны угуп жатышыптыр. Тоту куш алардын арасына кошулуп, 

булбулду таӊ кала уга баштайт. Анан булбул сайрап бүткөн соӊ, анын жанына угуп 

барып: 

– Салам булбул кандайсыӊ? – деп ал-акыбалын сурайт. 

Булбул тоту кушка карап: 

 – Рахмат, мен жакшымын, – деп толук айта электе эле тоту куш сөзүн оозунан 

жулуп ала коюп: 

 Ай, сен кандай гана сонун сайрайсыӊ. Сайраганды мага да үйрөтөсүӊбү? – деп 

суранат. 

 Булбул: 

 – Ооба үйрөт… – дей электе тоту куш кайра сөзгө аралашып: 

– Суранам, суранам, – дейт. 

 Булбул тоту куштун бул кылыгна ачууланып: 

 – Бирок сен такыр үйрөнө албайсыӊ, – деп бат-бат жооп берет. 
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 Тоту куш айтылган сөздөргө такыр түшүнө албай: 

 – Эээ..мнегее? Эмнеге мен үйрөнө албайм, – дейт. 

Булбул күлүмсүрөп: 

– Муну үйрөнүү үчүн алгач сен бирөөнү укканды үйрөнүшүӊ керек. Сен көп 

сүйлөйсүӊ, анан дагы кулак салып, укканды болсо такыр билбейсиӊ – деп жооп берет. 

Тоту куш ошол күнгө чейин өзүнүн көп сүйлөгөнүн байкачу эмес экен. Ал 

булбулдун айткандарын уккандан кийин аз сүйлөп, жанындагы сүйлөгөндөрдүн 

айткандарын кулак түрө уга баштаган экен. Анан кыска убакыттан кийин булбулдан ыр 

ырдаганды жана сайраганды үйрөнүптүр. 

(түрк эл жомогу) 

 

Канаты сынган карлыгач 

 

«Өзүӊө кылынган жакшылыкты эч унутпа, башкага кылган жакшылыкты 

эсиӊе алба» 

Кышкысын жылуу жактарга учуп кетип, аба ырайы жылыганда кайра учуп 

келишкен куштардын бир тобу токойдо жашашчу экен. Алар кыш келерге жакын жылуу 

жактарга учуга камданышат да, баары даярданшып, учуп кетишет. Бирок, негедир алар 

менен кетпей бир эле карлыгач калып калат. Анткени, анын канаты сынып калган эле.  

Ошентип кыш келип, айлана аппак карга бөлөнөт. Канаты кайрылган карлыгач 

аябай үшүп, анан жылуу жай издей баштайт. Ал көпкө чейин ылайыктуу жай издеп жүрүп 

акыры эмен дарагына барат. Анан ага: 

– Эмен дарагы, мен жылуу жакка учуп кете албай калдым. Мага сөӊгөгүнөн бир 

орун бербейсиӊби? – деп суранат. 

Бирок карлыгачтын суранычы эмен дарагына жакпай калат. Ал карлыгачка: 

– Кечирип кой карлыгач. Мен сага орун бере албаймын. Анткени, сөӊгөгүмдө орун 

жок. Анан дагы сен менин уруктарымды жеп саласыӊ, – дейт.  

Мына ушундай жооп алган карлыгач эмен дарагына аябай капаланат да, башка 

жакка барып, орун издөөгө жолго чыгат. Жолдон бир жемиш дарагына учурап, андан да 

эмен дарагынан сурангандай суранат. Ал дагы орун берүүдөн баш тартып: 

– Ай койчу, башымды оорутпай! Сага бере турган орун жок менде, – деп 

капалантып салат.  

Кайгыга баткан карлыгач ошол кечке кыштай турган орун издейт. Бирок тилекке 

каршы таппай коет. Акыры чарчап-чаалыгып бир арчанын түбүнө барат. Арча анын 

капалуу жүзүн дароо эле байкайт да: 

– Карлыгач досум, эмне болду? Эмне мынча капалуусуӊ? Башка досторуӊ сыяктуу 

жылуу жакка неге кеткен  жоксуӊ? – деп суроо берет. 

Капалуу карлыгач башынан өткөн окуялардын баарын арчага айтып берет. Арча 

карлыгачка: 

Капаланба досум. Менин жанымда каалаганча жашай бер. Менин жанымда сага 

орун бар. Кааласаӊ бутактарымдагы мөмөлөрүмдөн да жегенге болот. Каалаганча алардан 

да жей бер, – дейт.  

Арчанын мындай мамилеси жана жумшак сөздөрү карлыгачты аябай кубантат. 
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Мына ошентип карлыгач кышты-кыштай арчанын жылуу бутактарынын арасында 

жашайт. Сынган канаты да бара-бара айыгат. Ошол жерде жазга чейин жыргап-куунап 

жашайт.  

Акыры жаз да келет. Күн жылый баштаганда жылуу жактан канаттуулар да учуп 

келишет. 

Карлыгач болсо өмүр бою арчанын жакшлыгын унутпай, ага ар дайым барып, 

маектешип турчу болуптур. Анан дагы алар бири-бирин кыйышпас достордон болуп 

калышыптыр.  

Ошентип карлыгач менен арчанын достугу өмүрүнүн аягына чейин уланыптыр. 

(түрк эл жомогу) 

 

Дөөтү уста менен ителги 

 Илгери өткөн заманда колунан көөрү төгүлгөн зергер уста Дөөтү жашаптыр. Ал 

кызыл чокко колун салса да күйүүчү эмес экен. Темирди камырдай жууруп, түркүн буюм 

жасачу, алтын-күмүштөн оймо-чийме төгүүчү. Баатырларга соот-чопкут, жоо-жарак 

жасаса, элге алтындан баалуу буюмдар жасады, шаарга чеп курду, желге жел тегирмен, 

сууга суу тегирмен чуркатты. Калкы кадырлап, атагы алыска жайыла баштады. Миңдеген 

шакирттер – өнөрүн үйрөндү. Алыскы өлкөдөн да келип, үйрөнүп кетип жатты. Дөөтү 

алардан эч өнөрүн аянган жок, баарына бирдей үйрөттү. «Бирок, – деди шакирттерине, – 

эч убакта мактанбагыла, эгер мактансаңар усталык өнөрдүн сыры ачылып калат да, оттогу 

темирди колуңар менен кармай албай каласыңар» деди. Шакирттеринин баары устанын 

айтканын эске тутушту. Ошентсе да, алардын ичинде бирөө бар экен. Бир күнү бир кары 

адам: «Балам, усталыгың кандай, бардыгын үйрөнүп калдыңбы?» дептир. Анда ала 

көөдөн: «Дөөтүдөн да өтүп калдым» деди, устанын айтканын эстен чыгарып. Дүкөнүн 

ачып, отко темир салып көрүгүн басып, темир кызыганда кармайын десе, колуна ысык 

темир шыр этип жабыша түштү. Ала көөдөн ошондо гана мактанып койгонун билди. 

«Аттиң» деп оозун карманды. Жолоочулап кетимиш болуп, колун айыктырып алды, бирок 

дүкөнүнө кирип, алып миң аракет кылса да эч нерсе чыкпады. Ошо кезде Дөөтү уста бүт 

ааламды кыдырып, шакирттерин көрүп жүргөн кези эле, бул устасына да кезикти, бирок, 

дүкөнүнө барган жок жөн гана: «Балам, иш кандай?» деди. Бала уялып эч нерсе айткан 

жок, Дөөтү уста билди да: «Ит сөөктү кантип кармап жегенин да билбейсиңби? » деди да, 

артын карабай жок болду. Бала эми түшүндү дүкөнүнө келип эптеп бир кычкач сокту. 

Ошондо баштап иши кайра жөнөдү. Экинчи мактанганды койду. Бир күнү Дөөтү уста 

тегирменин жүргүзөйүн деп чегип бүтүп, суу жыгайын деп жатса, чатырында бир ителги 

отурган экен. Дөөтүгө салам берип өзүнүн эмнеге келгенин айтты: «Сиз менен 

мелдешейин дедим эле, эгер мен сиздин тегирмендин ташын жара тээп, жүрүүгө жаратпай 

койсом, мага алтындан текөөр салып бересизби?» деди. Дөөтү уста: «Койгун, бекер убара 

болбо! Эгер жара тебе албасаң уят болосуң». Ителги болбоду. Мелдеш башталды. Ителги 

асманга атып чыгып, типтик куушурулуп, келип тегирмендин ташын жара тээп, кайра 

асманга атып чыкты. Дөөтү уста ителги кайра имерилгенче ташка кадоо салып сууну 

жыгып жүргүзүп жиберди. Ителги кайрылып келип караса, тегирмен кадимкидей эле 

жүгүрүп жатат, өз көзүнө ишенбей көпкө таңыркап тиктеп турду. Качан гана устанын 

айлакерлигине жана амалына түшүнгөндө, ыза болгон ителги ыйлап жиберет. Ошондон 

ителгинин көзүнө жаш толуп калган, көзүнүн жашын ушул убакка чейин аарчыбастан 

ителги ичиндеги ызасын чыгаруу үчүн түркүн кушка кас болуп кезиккенин жара тээп кете 
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берет экен. Дөөтү устага ителги кайрылып келген жок, эгер келсе тегирменди токтотуп 

чын эле эрдигин көргөзмөк, ызасын басмак. Дөөтү зергер да ушул күнгө чейин ителгини 

келип калабы деп күтүп жүрөт дейт.  

(кыргыз эл жомогу) 

Убадага бек жигит 

Илгери, илгери өткөн заманда үч бир тууган болгон экен. Алар ата-энеден эрте 

ажырап, көрүнгөн байдын жумушун жасап, эптеп күн көрүшөт экен. Бир күнү байдын 

чөбүн чаап, аябай чарчап көлөкөдө отурушса, жакын эле жерге топ кара чыйырчыктар 

келип конуп калат. Биринен бири озуп оттоп жаткан кара чыйырчыктарга карап бир 

туугандардын эң улуусу: – Ой, чиркин, ушундай жер жайнаган малым болсо, өмүр бою 

бир да кишини иренжитпей, кенен өмүр сүрүп өтөөр элем, – дейт, кичинекей чокчо 

сакалын сылап. Анда ортончусу туруп: – Эгер менин ушундай короо-короо коюм болсо, 

өзүбүз сыяктуу кедей-кембагалдарга каралашып, үйгө мейман келсе, кой союп, аларды ар 

дайым сыйлап, алардан алкыш алып кана жүрөт элем, – деп тилек кылат. Алардын эң 

кичүүсү үндөбөй отурган соң: «Ал эми сенин ушунча малың болсо эмне кылат элең?» – 

деп сурап калышат эки агасы. «Менби, менин мынча малым болбой эле эл катарлуу азын 

оолак, бир аз туягым, үстүмдө үй, жанымда акыл-эстүү жарым болсо, мен дагы эч кимди 

иренжитпей өмүр сүрөр элем» деп жооп берет. Алар ушундай таттуу кыялга батып, ойлоп 

жатышканда маңдайларына келип калган ак сакалдуу карыяны байкабай калышат. Сакалы 

тизесине түшкөн алиги карыянын кайдан чыга калганын билишпей үчөө тең орундарынан 

атып турушат. Ошондо карыя туруп: – Менин атым Убада. Силердин сүйлөгөн сөзүңөрдү 

жанатан бери угуп турдум. Эгерде силер айткан сөзүңөргө турсаңар, мен силердин 

тилегиңерди орундаймын! – дейт ак таягын көтөрүп. – Биздин тилегибизди орундатсаңыз, 

айткан сөзүбүздө турабыз  – дешти үч бир тууган. – Эмесе силердин тилегиңерди мен 

орундайын. Сен экөөң мал дедиңер, тээтиги көрүнгөн дөбөнүн ары жагында эки короо кой 

жайылып жүрөт. Бир короосу өңчөй ак, экинчи короо кой кара түстүү. Барып бириң 

карасын, бириң агын алгыла, – деп күнгө чагылышкан таягын силкип-силкип алды. Экөө 

чуркаган бойдон карыянын көрсөткөн жерине келишет. Келишсе, чын эле эки короо кой 

жайылып жүрөт. Экөө койлорду айдап өздөрүнчө кетишет. Карыя таягын дагы силкип 

туруп, эң кичүүсүнө карап: – Эми сен тээтиги түтүн чыккан жерге бар. Үй десең, тилеген 

үйүң, өмүрлүк жарың, азын-оолак малың ошол жерде. Бар эми, тилеген тилегиңе жет, – 

деп ак сакалын сылап коюп көздөн кайым болду. Ушул күндөн баштап, үч бир туугандын 

турмуштары оңолуп, өз тилектерине жетип, жашап калышат. Күндөр жылып, айлар 

оошуп, жылдар өтөт. Бир күнү баякы карыя Убада жанына Пейил менен Бакытты 

ээрчитип: «Ошол жигиттердин барып сынап көрөлүк, айткан сөздөрүн орундаар бекен?» 

деп жолго чыгышат. Алай-дүлөй бороон болуп жатканда алды менен улуусунун үйүнө 

келишет.  – Биз кудайы конок болобуз, бороон өпкөдөн өтүп баратат – отуңа жылынып, 

муздаган сөөгүбүздү жылытып чыгалык, үйгө кирүүгө уруксат эт, – дейт келген карыялар 

үндөрү дирилдеп. Малына ээ боло албай убара болгон бай: – Ушундай кым-куутта, койлор 

суука чыдабай кырылып жатканда, конок эмес кудай болсоңор да кеткиле, – деп 

кыйкырат. Сакалдарына муз тоңуп калтыраган карыялар ал үйдөн чыгып, ортончу 

байдыкына келет. Ал дагы ачууланып, аларды үйгө кийирбей кубалап жиберет. Булардын 

түрүн көрүп, кичүүсүнүн үйүнө жөнөштү. Аларды көрүп жан алы калбай үргөн иттин 



86 

 

үнүнөн атып чыккан үй ээси конокторду колтуктап үйгө киргизип, аттарын отко коёт. 

Коноктордун суу болгон кийимдерин чечип, башка жылуу кийим кийгизип, суу 

кийимдерин кургатып, тамак ашын берип аябай, жакшылап сыйлайт. Эртеси коноктор 

жолго жөнөрдө Убада туруп: «Балам, урмат сыйыңа чоң ыракмат. «Өлүмдөн уят катуу» 

дегендей болоттон бек жигит экенсиң. Аз дөөлөткө мас болуп, эл менен иши жок, тиги 

агаларыңа окшобойсуң. Ар дайым ушундай айткан сөзүңдө тур, өркүнүң өссүн!» дейт 

таягын силкип. Баягы жигиттин кашына бакыт да, пейил да кайра оролуп түбөлүккө 

бактылуу болуп жашап калган экен. 

(кыргыз эл жомогу) 

«Кимибиз улуубуз»? 

Адеп жер каймактап калган кезде сөзгө чечен адам болгон экен. Ал сөздөн такыр 

жеңилбептир. Бир күнү шайтандын атасы Малкум менен айтышып, аны жеңип, мөрөй 

алып калат. Ал мындай болгон эле. «Ким улуу экенин айтышалы. Ким улуу болсо, ошол 

жаңылыкты көп билет. Уламаны көп угат» – дешет. Мына ошентип мелдеш чарчы жыйын 

элдин көзүнчө башталат. 

– Сөз кезегин сен алгын, чеченим, – дейт шайтандын атасы. 

– Болуптур, – деп, чечен сөз тизгинин алып кеп баштайт. 

– Башканын баарын айтып баш оорутуп не кылалы, жер каймактаган кезде жети жашар 

бала экемин, – деп, элди карады. 

Анда эл: 

– Оо, бу улуу турбайбы, мунун алдына киши чыкпайт! – деп сөзгө алып, дуулдашып 

калышат. 

Эмики кезек Малкумдуку деп, эл чыдамсыздык менен күтүп турушат. Сөздү баштабастан 

чечендин оозунан сөз чыгаары менен эле Малкум ыйлап жиберди, өпкө-өпкөсүнө 

тийбеди, деле басылбай койду. Чеченди улам карап буркурап көз жашын көлдөттү. 

Отурган элдер дагы кошомат кылып жатышты. Себебин айтпай Малкум аябай көз жашын 

төктү. Отургандар: 

– Ыйыңды токтот, ыйлап кутула албайсың. Мөрөйдөн айрылдың! – деп жаалап калышты. 

Бир маалда Малкум чеченди кучактап: 

– Жер каймактаган кезде менин жети жашар балам жоголуп кеткен, кулунум ошол сен 

турбайсыңбы, жаш сурашканым дагы сонун болбодубу! –деп каткырды. 

Чечен эмне деп айтарды билбей: 

– Жеңилдим, өзүңө да, сөзүңө да баракелде, жараган адам экенсиң! – деди. 

– Отургандар: 

Антпесе азезил болобу, муну улуу кылалы, бирок азгырганын токтотсун, – деп калышты, 

ошондон баштап азыткы болор-болбос акылга кирип, чебердеп калган экен. 

 

(кыргыз эл жомогу) 

Коркок баатыр 

Илгери Сокбай деген жигит үйдөн чыкпай, атасынын тилин укпай, даяр оокатты 

ичип жата берет. Эгер эшикке чыкса, желп эткен жел, кылт эткен куурай, чыңылдаган 

чымындын баарынан коркот. Анын коркоктугун шылдың кылып, эл аны коркок «баатыр» 

деп аташчу болду. 
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Акыры атасы өлүп, оокаты өтпөс жагына ооп калды. Сокбай эсин жыйып: «Кой 

минтип жүрсөм болбойт экен, коркоктугумду коёюн, бул адатты жоёюн», - деп ойлоп, 

сыртка чыгып, оболу өз эрдигимди сынайын деди: аттын өркөчүнө үйүлгөн калың 

чымынды алаканы менен кагып алып, анан санап көрсө — туура жүз экен. Сокбай бул 

ишин чын эле эрдик деп, эми жортуулга жөнөмөк болду. Атын токунуп минип, күн 

батышка карай жол жүрдү. Акыры үч айрылыш жолго келсе, жолдун так ортосунда чоң 

кара таш туруптур. Сокбай бир аз ойлонуп, аттан түшө калып: «Ортоңку жолго түшкөн 

адам өлөт» — деп ташка жазып койду да, өзү ошол жолго түшүп, андан ары жөнөдү. 

Сокбайдын артынан келаткан эки баатыр таштагы жазууну көрүп: 

— Өлсөк өлөлү, эгер мындан корксок — биздин баатырдыгыбыз кайсы — дешти да, 

ортоңку жолго түштү. Алар Сокбайга бат эле жете барып, салам айтышты. Сокбай эси 

чыкты, бирок аны билдирбей: 

— Алейкум ассалам, жол болсун, балдар? — деди. Берки экөөнүн ачуусу келип: 

— Биз бала эмеспиз, — дешти. 

— «Бул жолго түшкөн өлөт» деген жазууну таштын бетинен окуган жок белеңер?.. 

Окусаңар — кайткыла! — деди Сокбай. 

— Окудук, бирок сиз барган жерге биз да барабыз, — дешти эки баатыр. 

— Эмесе болуптур. Мен атактуу Сокбай баатырмын. Эми силер мага ат токур болгула. 

Эки баатыр таң калып: 

— Сокбай баатыр, сиз бир чапканда, канча кишинин башын ыргыта чабасыз? — деп 

сурашты. 

— Жүз кишинин, ачуум чындап келсе, канчаны чапканыма санат жетпей калат, — деди 

Сокбай кайраттуу сүйлөп. Анан эки баатырга көтөрүлө карап: 

— А силерчи? — деп сурады. 

— Көп болсо эки-үч кишииин башынан ашпайт, — дешти беркилер жерди тиктеп. 

Булар ушинтип кызык кепте баратканда, так алдынан жоо чыгып калды. 

— Баатыр, сиз баштап кирсеңиз экен, — деп берки экөө коркконунан карбаластай түштү. 

— Былжырабай силер баргыла! Мен артыңардан карап турам... Мени ушул бир ууч жоого 

булгайсыңарбы?.. Эгер көп болсо, анда кеп башка. Качыргыла! — деп Сокбай ачууланып 

койду. 

Эки баатыр айласыз макул болуп, жоону качырып кирди да, бат эле кыйратып кайтышты. 

Үчөө дагы алга жүрүп отурушту. Бара жатып, эми аябаган көп жоого жолугушту. Эки 

баатыр Сокбайга карап: 

— Кана эми, баатыр, сиз барыңыз, — дешти. 

Сокбай макул болду. Жоого каршы качырып, бирок коркконунан чыдабай, жолдо эки 

көзүн жоолук менен чылк таңып алды. Жоо Сокбайдын бул кылыгын көргөндө, аң-таң 

болуп, «биз да ушинтели» деп көздөрүн таңып алышты. Жоону аралай чаап баратканда, 

Сокбайдын жоолугу түшүп калды. Караса: жоонун көзү бүт таңылуу, бир-бирин кыя чаап 

кырып жатат. Аны көргөн Сокбай карап турсунбу: кылычты кындан сууруп алып, жоо 

башчысынын мойнун кыя чапты да: 

— Башчыңар өлдү! Бөөдө кырылбагыла, жайжайыңа тарап, тынч оокатыңарды кылгыла! 

— деп кыйкырды. 

Муну уккан душмандар көзүн ачып, башчысынын өлгөнүн көрүп, жарактарын таштап, 

Сокбайга багынды. Сокбай жоону таратып, анан эки баатырга келип: 
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— Баатыр болбой калгыла! Ушуга мени бекер эле жиберипсиңер, ачуум келип, бөөдө 

баарын кырып коё таштадым, — деп мактанды. 

Эки баатыр Сокбайдын эрдигин көрүп, ага чыны менен баш ийип, өздөрүнө башчы кылып 

алышты. Ошондон кийин Сокбай абдан күчөп, коркоктугу калып, бүт элге барктуу, 

нарктуу, атактуу баатыр болуптур дешет. 

(кыргыз эл жомогу) 

 

Нан 

Илгери-илгери бир койчу болуптур. Коюн жайып, түштө суунун боюна олтуруп 

алып, койнуна катып келген нанын жечү. Бир күнү нандын күкүмү жерге түшүп кетет. 

«Күкүмдү таап албасам болбойт, мал же киши тебелесе, анын убалы кимге?»- деп,  кечке 

издейт. Бирок, нанды таба албайт. Эртең издейин деп баягы жерге таягын сайып, айылга 

кетет. Эртеси койчу эртелеп жайытка жөнөйт. Келсе баягы таяктын жанына чеп орноп, 

анын ичи буудайга толуп калыптыр. Таяк болсо чылк алтын казыкка айланган экен. Койчу 

аларды алып, ошондон кийин азаптан кутулат. Муну бай да билет. Ал да алтындуу болуп, 

койчу жеткен бактыга жеткиси келет. Бир күнү бай койлорун  жайып чыгат. Калың чөптүн 

арасына келгенде нанды күкүмдөп, буту менен тебелейт.  

Арадан бир нече күн өтөт. Бир күнү бай баягы жерге келсе, чеп курулуп калган экен. 

Чептин ичинде тике өскөн буудай,  буудайдын ортосунда казык. Казык жылтылдап алтын 

өңдөнүп  көрүнөт. Ач көз бай шашкан бойдон барып «алтын казыкты» алайын десе, чеп 

урап, буудай куурай болуп калат. Ал эми казык айланып, байды чагып өлтүрөт.Ошентип  

күкүм нанды ардактаган койчу ырыска тунса, ач көз бай күкүмдү кордоп, ажал табат. 

(кыргыз эл жомогу) 

 

Сыйкырдуу сака 

Илгери-илгери миң койлуу киши менен жүз койлуу киши кошуна жашайт. 

Койлорун балдары кайтарып жүрөт. 

Күндөрдүн бир күнүндө миң кой кайтарган бала менен жүз кой кайтарган бала койлорун 

эки бөлөк жайып коюп, чүкө ойношот. Кечке ойноп, жүз койлуу бала чүкөсүн бүт 

уттуруп, бир сакасы эле калат. Ошондо гана кайтарган кою эсине түшүп, койлоруна келсе, 

баарын карышкыр кырып кетиптир. 

Үйүнө баргандан коркуп, бала бир үңкүргө түнөйт. Курсагы ач, ичерге тамак жок, кою 

кырылып, чүкөсүн уттуруп, ичи күйүп уктай албай коёт. Ошондо сакасын колуна алып: 

“Сакам, сен да жакшы конбой койдуң, мен да жакшы ойной албадым. Чүкөмдү 

уттурганым аз келгенсип, койлорду карышкыр кырып кеткенин карачы. Эми кантип жан 

сактайбыз? Эт, май, сүт, кийим- кечекти кайдан табабыз? Атаңдын көрү ай, кайра жүз 

койлуу болсок, чүкө ойногонду коюп, жакшылап кайтарып жүрөр элем”,- деп көз жашын 

сакасына тамчылатат. Ошентип санааркап жатып уктап кетет. 

Эртең менен эрте ойгонуп, бала өз көзүнө өзү ишенбейт. Тегерете койлору жуушап 

жатат. Бала сүйүнүп, койлорун айдап үйүнө келет. Бирок кечээ болгон окуяны ата- 

энесине айтпайт. 

Дагы кой жайып чыкканда кечээ койлорун карышкыр кырып кеткенин, уктап калса, 

койлору жуушап жатканын миң койлуу балага айтып берет. Миң койлуу бала укканын 

атасына айтат. 
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Миң койлуу киши сыйкырдын баары жүз койлуу баланын сакасында экенин билип, 

дагы байыгысы келет, да, өз баласына: “Тиги жолдош балаңдын сакасын бүт чүкөңдү 

берсең да, бир койго сатып алсаң да алып кел”,- дейт. Эртеси бала бүт чүкөсүн бир сакага 

алмашып, атасына алып келип берет. Саканы колуна алып, баласы экөө «Миң коюбуз эки 

миң болсо экен, элдин баарынан бай болсок экен, айланайын сака, тилегибизди бере 

көр»,- деп тилеп, экөө тең таң атканча койлор кантип көбөйөр экен деп тирмийип карап 

турат. 

Аңгыча таң да атат. Короого келип, койлорун караса, миң коюунун бири да калбай 

кырылып калганын көрөт. Ошондо ачуусу келип, саканы отко ыргытат. Сака отко түшөр 

замат жарк этип жалын чыгып, жалындын арасынан он эки мүйүздүү бугу чыгып, токойго 

чуркап кетет. 

(кыргыз эл жомогу) 

 

Мүнүшкөр 

Илгери-илгери он жети жашар мүнүшкөр бир байдын үйүнө келип консо бир 

бүркүт турат. Эртең менен бай байбичеси экөө желеге бээ байлайлы деп кетишет. Бала 

бүркүткө карап: 

-Кайран асыл, билген кишинин колуна тийбей, билбес кишинин колуна тийипсиң,-деп 

сүйлөнөт. 

Анын сөзүн угуп калган бир бала байга барып: 

-Үйдөгү конок бала бүркүттү “кайран асыл, билген кишинин колуна тийбей, билбес 

кишинин колуна тийип калыпсың”-деп жатат,-дейт. 

Балага келип бай: 

- Бүркүттү таптап бергин,-дейт. 

- Бүркүттү таптоону билбеймин,-дейт бала. 

- Балам, ушул бүркүттү таптап берсең, кызымды сага беремин,-дейт бай. 

Ошондо бала макул болуп: 

-Эки жыл туу калган бээ тап, бир боз үй тиктирип коюңуз, ал үйдүн ичинде эч нерсе 

болбосун, ага бүркүттү коёмун жана бээни союп этин киргиземин,-дейт. Бай эки жыл туу 

калган бээни алып келет жана бир үйдү тиктирип даярдайт, үйдүн ичине эч нерсе 

койдурбайт. 

Бала бээни сойдурат, аны бүтүн үйгө киргиздирет. Бүркүттү да кийирип байлабай бош 

коет. Ал чыгып кетпей турган кылып үйдү жылчыгы жок бекитет. Ошентип бүркүттү 

камап коет да, кээде гана суу берип коюп жүрөт. Бүркүт бээнин этин жеп бүтүп, 

семизинен басалбай калат. Бала: “Басалбай калган бүркүт таптоого оңой болот” деп, 

таптай баштайт. Бир ай таптагандан кийин аны түлкүгө салуу үчүн алып чыгат. Бир топ 

киши менен бала кыдырып жүрсө, бир кара түлкү чыга качат да, бүркүттү көрө салып 

тиктеп туруп калат, ал жөн түлкү эмес калтар экен. Бала бүркүттүн томогосун башынан 

алат да, бирок бүркүттө калтарга салбай томогосун кайра кийгизип коет. Бала менен бирге 

жүргөн кишилер: “Бүркүттү эмне салбайт?” деп таң калышат. 

Бала бүркүттү томогосун дагы башынан шыпырып алып, бүркүттү салбай 

томогосун кайра кийгизип коет. Баланын жолдоштору “бул бала бүркүтүн эмне салбайт, 

калтарды бизге ыраа көрбөй турат го” дешип наалышат. 

Бала томогону алып бүркүттү шилтейт. Бүркүт калтарга карабай асманга кетет. Калтар 

болсо алдыңкы эки бутун көтөрүп асманды тиктеп калат. Бүркүт өтө бийик көтөрүлүп, 
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карааны көзгө көрүнбөй үлбүлдөп калган кезде шукшурулуп тик сайылып келип калтарды 

башынан мыкчый кармап көккө көтөрүлдү да, жерге таштап жиберди. Калтарды 

алышкандан кийин жолдоштору: 

 - Эки жолу бүркүттүн томогосун алдың, бирок салбадың, үчүнчү жолу гана салдың, 

мунун себеби кандай?-деп баладан сурашат. 

- Биринчи жолу асыл менен асыл кантип беттешет деп бүркүттү калтарга салууга колум 

барбады. Экинчи жолу асылды асыл кантип кыят деп салууга колум барбады, 

үчүнчүсүндө тобокел деп чымырканып туруп бүркүтүмдү кое бердим, бүркүттүн асманга 

бийик чыкканынын себеби, ал канчалык бийик көтөрүлсө, ошончолук тиктей берип 

түлкүнүн көзүнө жаш толот, качырып келе жаткан бүркүттү көрбөй калат. Акчекир деген 

бүркүт ушул,-деди бала. 

Эл: “Чынында байдын кызы балага ылайык экен” дешип, баланы үйлөндүрүп-

жайландырып коюшат. 

(кыргыз эл жомогу) 

 

 

Байдын эрке баласы 

Илгери, илгери бир байдын жалгыз эрке баласы болгон экен. Ал бала: “О атамдын 

ушунча малы, дүнүйө-мүлкү, өзүмдүн сулуу аялым бар. Атам өлсө да мен эчтемеден кор 

болбойм”, деп ойлочу экен. Баланын колуктусу акылдуу болот. 

Күндөрдүн биринде атасы өлүп, энеси, аялы үчөө калат. Атасынын жыйган мүлкү, малы 

түгөнөт. Эч кандай оокат кылар нерсеси жок калганда, баланын колуктусу: 

- Ой, атаңын жыйып берген мал-мүлкү, дүнүйөсү түгөндү. Сен иштеп оокат тапсаң боло,-

дейт күйөөсүнө. Анда күйөөсү: 

- Жо-ок, мен иштебейм, сени кайтарып олтура берем. Болбосо сулуулугуңа кызыгып 

бирөө алып кетпесин,-дейт. Анда келинчеги: 

- Жо-ок, мен сенден бөлөк эч кимге көңүл бурбайм. Сага менбир гүл берейин, ошону 

жакаңан түшүрбөй тагып ал, эгер ошол гүл солуп калса, анда мени бирөө алып кеткени! 

Жок, эгерде солубаса, кетпегеним,-дейт. 

Бала аялынын бул айтканына макул болуп, бир шаарда жашаган үч бир тууган байга 

малайлыкка барат. Үч бир туугандын улуусунун аты -Адыл, ортончусунун аты -Мадыл, 

кичүүсүнүн аты – Жалын экен. Ошентип бала оокат кылып жүрө берет. Күндөрдүн 

биринде Адыл: 

- Ой, иним, алдагы жакаңдагы кызыл гүл эмнең – деп баладан сурайт. Анда бала: 

- Бул менин аялымдын белеги. Эгер ушул гүл солуп калса, аялымды бирөө зордуктап 

алып кеткени. Солубаса, аялым мени күтүп үйдө отурганы,-деп сырын айтат. 

- Ал аялың кандай, кереметтүү эме беле?-деп Адыл сурайт. Анда бала: 

- Аялым дүйнөдө жок ашкан сулуу,-дейт. 

Ошондо Адыл: “А бул бала кем акыл турбайбы. Мен буга билгизбей мунун үйүнө барып, 

байлыгымды айтып, сулуу аялын бузуп алайын”,-деп ойлонуп калат. Күндөрдүн биринде 

Адыл баягы келиндин үйүнө келет. Келсе, баланын аялы жакшынакай кабыл алып, коюн 

союп, коногун кылат. Жатаар мезгилде аял эшиктеги баланы чакырып: 

- Коноктун атын жайла,-дейт. 

- Атты кандайча жайлайм?-деп бала сурайт. Анда келин: 
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- Атты ала баканга аса байла, төрт туягы булганып, конок капа болбосун, төрт туягын 

сыйпалай таза байла,-дейт. Ал сөз атты тазалап союп, этти ала баканга аса байлап, илип 

кой, төрт туягын тазала дегени, терисин жайып, туздап кой дегени экен. Андан кийин 

келин балага: 

- Куш коңгуроо чалбасын, муну байка,-дейт. “Куш коңгуроо чалбасын муну байка”, 

дегени эшикти калдыратып табыш бер дегени экен. Бала атты байлап, ишти жайлап, 

эшикти кагат. Эшикти какканда келин тура калып конокко карап: 

- Кокуй, конок аке, айып этпей тура кал, кайненем катуу киши эле, каарданып келе жатат,- 

деп үй астындагы ордун оозун ачат. Конок чуңкурдун түбүндө калат, келин шып этип 

ордун оозун мыктайт. Тыптынч жакшынакай уктайт. Ошо боюнча конок эшикке чыкпайт. 

Эртең менен эрте, таң агарып атканда, тараза жылдыз батканда келин: 

- Бу да сиздин насибиңиз, – деп эки сындырым нанды конокко таштайт. Андан кийин 

баладан сырды сурап билип, Адылдын үстүнө Мадыл, экөөнүн үстүнө өрт жалындай 

Жалын барат. Үчөө бир чуңкурга түшүп калат. Ошентип акылман келин үчөөнүн бирдей 

акылын табат. Ошондуктан ушундай аялдарды упалуу аял деген экен. 

Күндөрдүн биринде баягы бала иштеп таап келген оокаты жок кур алакан үйгө келет. 

- Алган нерсең кана? Бир жыл бою талаалап жүрдүң, бир тыйын тапкан пулуң жок. Сенин 

тапкан пайдаң кайда? Үч байдын өзүн же өлүгүн көрсөтөйүнбү?-дейт аялы. 

- Кой, өлүгүн көрсөтүп эмне кыласың, өзүлөрүң көрсөт, – дейт. Анда келин: 

- Кой, өзүлөрүн көрсөтсөм, түбү өзүңө зыян болор,-деп келин айтса, бала кежирленип 

болбой ордун оозун ачып, баягы Адыл, Мадыл жана Жалынды чыгарып алат. Ошондо 

баягылар: 

- Биздин аттарыбыз кайда?-деп келинден сурашат. Анда келин: 

- Ала бакандан сурагыла,-деп жооп кайтарат. Баягылар: 

- Ала баканың эмне?-деп барышса, аттын туягы, кулагы ала баканда илинип турат. 

Ошондо Адыл, Мадыл жана Жалын: “Бул келин өзү сулуу болгону менен акылы ашкан 

шум келин экен. Биздин төбөбүзгө жете электе көзүнө көрүнбөй эптеп качып кетели”, – 

деп түнү менен качып кетишет. Ошентип бала акылдуу аялы менен түбөлүккө бактылуу 

жашап калган экен. 

(кыргыз эл жомогу) 

Үч кыз 

Илгери-илгери бир кишинин үч кызы болуптур. Улуусу күзгүгө каранып отурганды 

жакшы көрсө, ортончусу таранганды сүйөт. Кичүү кызы куурчагына кийим тигүү, менен 

алек болот. Күндөрдүн бир күнү энеси кыздарды карагат терип келүүгө жиберет. Үчөө үч 

баштык алып, карагат терүүгө женөйт. 

Карагат калың өскөн жерге келишип, а дегенде кызыгып жешет. Бир аздан кийин 

тиштери камалып, карагат жегиси келбей калат. Анан баштыктарына тере баштайт. 

Толоюн деп калганда шагылга улам бири төгүп алып, кайра терип отурат, кыздар кеч 

киргенин байкабай калат. Күн батканын акыры байкашып, кыздар үйүн көздөй жол 

тартат. Бир аз баскан соң караңгы кирип, үй кайда экени билинбей калат. Кыздар коркуп, 

ылдыйлап басып келе жатса, үлпүлдөп күйгөн жарык көрүнөт. Ошол жарыкка бет алып 

үчөө жүрө берет, жүрө берет. Чарчап-чаалыкканда акыры жарык күйгөн жерге да келип 

жетишет. Жыртык-тешиги көп жаман үйгө кирип келишсе, босогонун бир жагында турган 

соку, экинчи жагында турган сок-билектен башка эч нерсе көрүнбөйт. Коломтодо 
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жылтырап от күйүп турат, оттун жанында саксайган бир кемпир отурат. Ал кыздарды 

көрө коюп: 

- Ырас келбедиңерби, отургула. Далайдан бери жолум болбой жүрдү эле, бүгүн бир 

курсагым тоет экен,-дейт. 

Анын кейпин көрүп, сөзүн уккан кыздар коркконунан очоктун жанына отура 

калышат. Анда баягы кемпир: “Сен үйдүн үстүндөгү чамгаракка чыгып, эки жакты карап 

жат”,-деп кыздардын улуусун ал жакка жиберет. “Сен туурдук менен чийдин ортосуна 

жат, сырттан бирөө келе жатса мага айт”,-деп туурдук менен чийдин ортосуна таңып коет. 

Кыздардын кичүүсүнө: “Сен кичинекей экенсиң, мен өз койнума алып жатайын, чачыңдан 

жыттап, көңүлүмдү ачайын”,-деп айтат. 

Кичүү кызды койнуна алып жатып баягы жез кемпир чачын жыттамыш болуп 

кыздын канын соро баштайт. Ошентип жатып баягы кыз да, кемпир да уктап калат. 

Чамгаракта жаткан улуу кыз эки жакты карап көрүп, башка жакка адашып келгенин, 

саксайган неме жөн кемпир эмес, жез кемпир экенин билет. Акырын түшүп келип туурдук 

менен чийдин ортосундагы сиңдисин бошотот. Анан кичүү сиңдисине келишип, акырын 

караса, жез кемпир канын соруп жатып уктап калганын көрүшөт. Жерде жаткан 

талпактын бир учун жез кемпирдин оозуна салып, сиңдисин бошотуп алып үчөө качып 

жөнөйт. 

Аз жол жүрдүбү, көп жол жүрдүбү, бир маалда канын сордуруп койгон эң кичүү 

кыз чарчап, жүрбөй калат. Кыздар бир аз дем алып олтурат. Ошол мезгилде таң атып, 

айланага жарык кирет. Бир аз дем алып олтурганча жерди жарган дабыш чыгат. Кыздар 

ары-бери караса баягы жез кемпир чачын саксайтып, көзүн ыкшыйтып сокусун минип, 

сок билегин камчыланын келе жатат. Кыздар коркуп эмне кыларын билбей, дал болуп 

калат. Аңгыча жез кемпир ат чабым жерге жакын келип калат. Ошондо кыздардын улуусу 

күзгүсүн ала коюп: “Сени далай карадым, Бир керекке жарагын”,-деп ыргытын жиберет. 

Күзгү жез кемпирге жакын барып түшөт. Анын түшкөн жерине көз ачып-жумгуча баш-

аягына көз жетпеген деңиз пайда болуп, жез кемпир аркы өйүздө, кыздар берки өйүздө 

калат. Кыздар сүйүнүп, үйлөрүн көздөй жол тартышат. 

Жез кемпир сокусун кайык кылып минип, сок-билегин калак кылып деңизден сүзүп 

жөнөйт. Кыздар жол жүрүп отуруп курсагы ачып, өздөрү чарчап бир жерге түнөп чыгат. 

Эртең менен күрүлдөгөн дабыштан кыздар ойгонуп кетип, эки жагын караса, баягы жез 

кемпир жакын келип калганын көрүшөт. Эмне кыларын билбей, шашып турганда жез 

кемпир бута атымдай жакындап калат. Ошондо ортончу кыз: “Тарагым, тарагым, Бир 

керекке жарагын”,-деп жез кемпирди көздөй тарагын ыргытып жиберет. Анын тарагы жез 

кемпирге барып түшөт. Тарак түшкөн жердин айланасына чычкан мурду жөргөлөгүс 

чытырман токой пайда болот. Жез кемпир аркы жакта, кыздар берки жакта бөлүнүп калат. 

Кыздар сүйүнүп, үйлөрүн көздөй жолун улантат. 

Ал мезгилде жез кемпир сокусун араа кылып, сокбилегин балта кылып, түнт токойдун 

жоон жыгачын аралап, ичкесин балталап кесип, алдыга жыла берет. Аз жол жүрдүбү, көп 

жол жүрдүбү, кыздар курсагы ачып, кубаты качып, бир жерге түнөп жатат. Таң агарып 

аткан кезде жерди жарган үн чыгып, баягы жез кемпир келе жатканын көрүшөт. Кыздар 

коркуп, эмне кыларын билбей дал болуп туруп калат. Аңгыча жез кемпир чукул кирип 

келет. Ошондо кыздардын эң кичүүсү: “Ийнем-ийнем, ийип кет, Жер түбүнө кирип кет”-

деп ийнесин жез кемпирди көздөй ыргытып жиберет. Ийне жез кемпирдин жанына барып 

түшөт. Ийне түшкөн жер көз ачып-жумгуча оюлуп, түбү жок чуңкур ор жаралат, ага 



93 

 

сокусун минип, сокбилегин камчыланып жез кемпир кирип кетип, ошо бойдон жок болот. 

Кыздар сүйүнүп, бир аз дем алып, эки жагын карайт. Караса, жакын эле жерде өздөрүнүн 

үйү көрүнөт. Сүйүнүчү койнуна батпай кыздар үйлөрүнө чуркап келишет. Эмне көрүп, 

эмне кылгандарын биринен бири талашып айтып беришет. 

(кыргыз эл жомогу) 

 
Алданган бүркүт 

Куу түлкү жойлоп жүрүп, акыры бир айылдын четиндеги дөбөгө туш келет. Ал 

дөбөнүн күн батыш тарабында момолой чычкандардын бир нече ийини бар экен, аны 

көрүп түлкү кубанычка батып, ылайыктуу жер таап ошого жашынып жатат. 

Бир маалда күнгө кактанганы чыккан чычкандар бири бирине кабар бергенсип 

чыйылдашып жатып сыртка чыгышат. Ушуну эле күтүп турган куу түлкү бир-эки секирүү 

менен эки чычканды кармап жеп курсагын кампайтып эми өзү күнгө кактанып жатканда 

аркы дөңгө чыга келген бүркүтчү дароо түлкүнү көрүп, колундагы бүркүтүн коё берет. 

Кылактап дөңдү айлана качкан кызыл түлкүнү көргөн бүркүт анын артынан түшөт. 

Бүркүттү көргөн түлкүнүн да айласы кетип, кайда качарын билбей, туш келди чуркап 

отуруп эски конуштун ордуна туш келет. Ары чуркап, бери чуркап, баары бир бүркүттөн 

кутула албасына көзү жетип, айласын таппай турганда, эски журттун четиндеги казыкты 

көрө коюп сүйүнүп кетип, ажалдан арачалап кала турган нерсе табылды дегендей дароо 

казыкты эки бутунун ортосуна кыпчый чокчойуп отуруп берет. 

Куу түлкүнүн оюн түшүнбөгөн эр көкүрөк бүркүт бир аз бийиктей түшүп, анан 

түлкүнү карай шукшурулуп жөнөйт. Түлкү эч кыймылсыз бүркүттүн зуулдап келе жаткан 

кебетесинен көз албай тура берет. Бүркүт мына чапчып аларда булт этип казыктан чыга 

берет. Күү менен келген алгыр бүркүт кайра кайкып кетерде казыктын учу ичин жарып, 

ошол жерде мүрт өлүмгө туш болот. 

Бүркүттүн артынан чаап келе жаткан мүнүшкөрдү шылдыңдагандай куу түлкү 

чокчойуп тура калып, анан ылдыйкы токойду көздөй зымылдап жөнөй берди. Ошентип 

куу түлкүнүн оюна түшүнбөй бүркүт бөөдө өлгөн экен 

(кыргыз эл жомогу) 

 

9.Окуучуларды окутуудан күтүлгөн жыйынтыктар (класстар боюнча) 

(күтүлгөн жыйынтыктар окуучунун өзгөчөлүгүнө жараша болот) 

Компетен

циялар 

Күтүлүүчү натыйжалар 

1-класс 2-класс 3-класс 4-класс 

1.Кептик/

коммуник

ативтик 

Сүйлөө 

 Мугалимдин 

жана 

классташта-

рынын 

суроолоруна 

жооп берет.  

Туура кептин 

үлгүлөрүн айта 

алат. Текстти 

айтып бере алат 

жана тексттин 

мазмунун 

Тилдик 

бирдиктерди 

эстеп калат, 

кыскача оозеки 

тексттерди түзө 

алат. Өзүнүн 

Өзүнүн 

тажрыйбасын 

колдонуп, өзүнө 

жакын суроолор 

боюнча сүйлөй 

алат. Кыскача 
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жалпылай алат. 

Кыскача аӊгеме 

жүргүзгөндү 

билет. 

  

ойлорун кыскача 

сүйлөмдөр менен 

айтып бере алат.  

жомокторду же 

аӊгемелерди айтып 

бере алат. 

Монологдук кепте 

өзүнүн жана 

башкалардын оюн 

логикалык түрдө 

айтып бере алат. 

Угуу 

Угуп жана аны 

түшүнө алат. 

   

Окуу 

Адаптацияланг

ан кыскача 

тексттин 

мазмунун 

окуйт, түшүнөт 

жана текстке 

берилген 

тиешелүү 

тапшырманы 

аткара алат. 

(тексттин 

көлөмү 5 -15 

сөз).   

 

Адаптацияланга

н кыскача 

тексттин 

мазмунун окуйт, 

түшүнөт, текстке 

берилген 

тиешелүү 

тапшырманы 

аткара алат, 

тексттин 

мазмуну боюнча 

продуктивдүү 

суроолорду 

түзөт.  

(тексттин 

көлөмү 20 сөз). 

Адаптацияланган 

кыскача тексттин 

мазмунун окуйт, 

түшүнөт, текстке 

берилген 

тиешелүү 

тапшырманы 

аткара алат, 

тексттин мазмуну 

боюнча 

продуктивдүү 

жана 

репродуктивдүу 

суроолорду түзөт.  

Окуган тексттин 

мазмуну боюнча 

өзүнүн оюн 

айтканды билет. 

(тексттин көлөмү 

30 сөз). 

Адаптацияланган 

кыскача тексттин 

мазмунун окуйт, 

түшүнөт, текстке 

берилген тиешелүү 

тапшырманы 

аткара алат, 

тексттин мазмуну 

боюнча 

продуктивдүү жана 

репродуктивдүу 

суроолорду түзөт.  

Тексттен же 

тексттин бөлүгүнөн 

негизги ойду 

түзгөн ачкыч 

сөздөрдү, 

түшүнүктөрдү,  

кабыл алат. 

Окуганын 

чечмелейт. 

(тексттин көлөмү 

40 сөз). 

Жазуу 

Тамгаларды 

жазганды 

билет, аларды 

бири-бири 

менен муунга, 

сөзгө 

бириктире 

Тексттерди же 

тексттин 

бөлүктөрүн 

басма 

тамгаларды 

жазма тамгалар 

менен 

Тамгалары 

“чогултуу” 

аркылуу 

сүйлөмдөрдү 

калыптайт. 

Грамматикалык 

формаларды 

Өз оюн жөнөкөй 

стилдерде ачып 

бергенди билет. Өз 

оюн  туура, так 

айтып бере алат. 

Сөз айкаштарын, 

жөнөкөй жана 
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алат, сүйлөм 

жазганды 

билет.  

 

алмаштырып 

жаза алат. 

Сөздөрдү 

калтырылып 

керткен 

тамгаларды 

коюп жаза алат. 

Сөз айкаштарын 

жана 

сүйлөмдөрдү 

түзө алат. 

Сөздөрдү, 

сүйлөмдөрдү 

орфографиялык, 

пунктуациялык 

жана 

стилистикалык 

эрежелерди 

сактап туура 

жазганды билет.  

өзгөртүп сүйлөм 

жана 

байланышкан 

текст түзө алат.  

Тексттеги 

каталарды оӊдой 

алат. Сөз 

айкаштарын, 

жөнөкөй жана 

татаал 

сүйлөмдөрдү, 4-5 

сүйлөмдөн турган 

тесттерди түзө 

алат. Маанилүү 

маалыматты 

көчүрүп жаза 

алат. Которулган 

текстти жана 

кыскача аӊгемени 

көчүрүп жаза 

алат. Тест менен 

иштей алат. Уккан 

жөнөкөй 

тесттерди жаза 

алат.  

татаал 

сүйлөмдөрдү, 6-7 

сүйлөмдөн турган 

тесттерди түзгөндү 

билет. 

2.Тилдик Тилдик 

бирдиктерди 

жана алардын 

кептеги 

фунцияларын 

теманын 

алкагында 

тааныйт жана 

түшүнөт.  

Тилдик 

бирдиктерди 

түшүнөт, 

тааныйт, 

айырмалай алат 

жана кебинде 

аларды 

грамматикалык 

эрежелердин 

негизинде 

колдонот (курс 

боюнча 100 

бирдик). 

Тилдик 

бирдиктерди 

түшүнөт, тааныйт, 

айырмалай алат 

жана кебинде 

аларды 

грамматикалык 

эрежелердин 

негизинде 

колдонот (курс 

боюнча 150 

бирдик). 

 

Тилдик 

бирдиктерди 

түшүнөт, тааныйт, 

айырмалай алат 

жана кебинде 

аларды 

грамматикалык 

эрежелердин 

негизинде 

колдонот (курс 

боюнча 150 

бирдик). 

 

3.Социома

даний 

Өзүнүн 

өлкөсүнүн, 

жалпы 

адамдык 

баалуулуктард

ы билет.  

Өзүнүн 

Өзүнүн 

өлкөсүнүн, 

жалпы адамдык 

баалуулуктарды 

билет.  

Өзүнүн кебинде 

туруктуу сөз 

Өзүнүн 

өлкөсүнүн, жалпы 

адамдык 

баалуулуктарды 

билет.  

Өзүнүн кебинде 

туруктуу сөз 

Өзүнүн өлкөсүнүн, 

жалпы адамдык 

баалуулуктарды 

билет.  

Өзүнүн кебинде 

туруктуу сөз 

айкаштарын жана 
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кебинде 

туруктуу сөз 

айкаштарын 

колдонот. 

айкаштарын 

колдонот. 

айкаштарын жана 

сүйлөмдөрдү  

өзүнүн оюн айтуу 

максатында 

колдонот. 

сүйлөмдөрдү  

өзүнүн оюн айтуу 

максатында 

колдонот. 

 

10. Окуучулардын жетишкендиктеринин баалоо 

 Оозеки жоопторду баалоонун критерийлери (монологдор, диалогдор, долбоор 

иштери, чыгармачылык устаканалар) (кебинде оор бузулуусу бар балдардан 

тышкары). 

 Оозеки жооптор беш критерий боюнча бааланат: 

 1. Мазмун (иштин берилген көлөмүн сактоо, темадан четтебөө, тапшырмада берилген 

бардык аспекттерди камтуу, тапшырманын түрүнө ылайык кептин стилин, адеп 

эрежелерин сактоо, аргументациялоо тиешелүү денгээлде).  

 2. Маек куруучу менен өз ара аракеттенүү (маекти логикалуу жана байланыштуу кура 

алуу, репликалар менен алмашууда кезекти сактай алуу, суроолорго аргументтүү 

жоопторду бере алуу, маекти баштай алуу жана аны уланта алуу, ал эми маек үзүлүп 

калган учурда кайрадан аны кура алуу, тактоо, суроо берүү); 

 3. Лексика (сөздүк кор тиешелүү класстын талаптарына жана коюлган милдетке 

ылайык); 

 4. Грамматика (ар түрдүү грамматикалык конструкцияларды колдонуу тиешелүү 

класстын талаптарына жана коюлган милдеттерге ылайык); 

 5. Тыбыштардын айтылышы (кыргыз тилинин тыбыштарын туура айтуу, 

сүйлөмдөрдө туура интонацияларды сактоо). 

 

Баа Мазмун Коммуникати

вдик өз ара 

аракеттенүү 

Лексика Грамматика Айтылыш 

«5» Берилген көлөм 

сакталган. Айтылган 

ойлор темага 

ылайык, 

тапшырмадагы 

бардык аспекттер 

чагылдырылган, 

кептин стили 

тапшырманын 

түрүнө ылайык, 

аргументациялоо 

тиешелүү денгээлде, 

адеп эрежелери 

сакталган. 

Маектешүүчүн

үн 

репликаларына 

туура жооп 

кайтарат. 

Коюлган 

коммуникативд

ик милдеттерди 

чечүү үчүн кеп 

демилгеси бар. 

Лексика 

тиешелүү 

класстын 

талаптарына 

жана 

коюлган 

милдетке 

ылайык. 

Ар түрдүү 

грамматикалык 

конструкциялар-

ды колдонуу 

тиешелүү 

класстын 

талаптарына 

жана коюлган 

милдеттерге 

ылайык. Сейрек 

кездешүүчү 

грамматикалык 

каталар 

коммуникацияга 

тоскоолдук 

кылбайт. 

Кеп кадимки 

табигый темпте 

айтылат, орой 

фонетикалык 

каталар жок. 

«4» Берилген көлөм анча Коммуникация Лексикалык Грамматикалык Кеп кээде жөнсүз 
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толук эмес. 

Айтылган ойлор 

темага ылайык, 

тапшырмадагы кээ 

бир аспекттер 

чагылдырылган, 

кептин стили 

тапшырманын 

түрүнө ылайык, 

аргументациялоо 

дайыма эле 

тиешелүү денгээлде 

эмес, бирок адеп 

эрежелери сакталган. 

бир аз 

кыйынчылыкта

р менен 

жүргүзүлөт. 

каталар 

окуучунун 

кебин кабыл 

алууга бир 

аз 

тоскоолдук 

жаратат.   

каталар 

окуучунун кебин 

кабыл алууга 

бир аз таасир 

этет. 

паузаларга ээ. Кээ 

бир сөздөрдө 

фонетикалык 

каталар  кетирилет 

(кыргыз тилинин 

фонемалары орус 

тилиндеги окшош 

фонемалар менен 

алмаштырылат). 

Жалпы 

интонацияга өз эне 

тилинин таасири 

байкалып турат. 

«3» Айтылган ойлордун 

көлөмү анча чон 

эмес жана алар толук 

бойдон темага дал 

келбейт; 

тапшырмадагы кээ 

бир аспекттер 

чагылдырылган 

эмес, кептин стили 

тапшырманын 

түрүнө кээ бир 

учурларда ылайык 

эмес, 

аргументациялоо 

тиешелүү денгээлде 

эмес, адеп эрежелери 

сакталган эмес. 

Коммуникация 

бир кыйла 

кыйынчылыкта

р менен 

жүргүзүлөт. 

Окуучунун 

кептик 

демилгеси жок. 

Окуучунун 

орой 

лексикалык 

каталары 

абдан көп.  

Окуучунун орой 

грамматикалык 

каталары абдан 

көп.  

Фонетикалык 

каталардын 

көптүгүнөн 

окуучуунун кеби 

кыйынчылык 

менен кабыл 

алынат. 

 Жалпы 

интонацияга өз эне 

тилинин таасири 

байкалып турат. 

«2» Окуучу 

тапшырманын 

маанисин 

түшүнбөйт. 

Тапшырмадагы 

аспекттер эске 

алынган эмес.  

Коммуникатив

дик милдет 

ишке 

ашырылган 

эмес. 

Окуучу өз 

оюн 

билдирген 

сүйлөмдөрд

ү түзө 

албайт.  

Окуучу 

сүйлөмдөрүн 

грамматикалык 

жактан туура 

түзө албайт.  

Окуучунун кебин 

түшүнүү мүмкүн 

эмес. 

 

Окууну баалоо критерийлери (көзү жакшы көрбөгөн балдардан, кебинде оор 

бузулуусу бар балдардан тышкары) 

Окууну ийгиликтүү өздөштүрүүнүн негизги көрсөткүчү болуп окулган тексттен 

керектүү маалыматты бөлүп чыгаруу болуп саналат. Биз жашоодо тексттерди керектүү 

маалыматтарды табуу үчүн ар кандай милдеттерди коюп окуйбуз. Буга байланыштуу 

окуунун төмөнкү түрлөрүн айырмалап жүрүшөт: тексттеги негизги мазмунду жана 
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фактыларды түшүнүү, тексттеги маалыматты толук түшүнүү, тексттен же бир нече 

тексттерден керектүү маалыматты табуу. Кыргыз тилин үйрөтүүнүн практикалык максаты 

бул тилде эркин баарлашуу болгондон кийин, окуучулар окуунун бардык түрлөрүн 

өздөштүрүшү керек.  

Окуунун түрлөрү: 

1. Маалымат менен таанышуу, мындай окууда тексттеги маалыматтын 

негизги мазмунун түшүнүүгө басым жасалат; 

2.  Изилдеп окуу, маалыматтын мазмунун толук түшүнүүгө, анын 

ичиндеги деталдарды да изилдөөгө багытталган окуу;  

3. Карап чыгуу – окуунун мындай түрүндө тексттен керектүү же 

окурманды кызыктырган маалыматты табуу негизги максат болуп саналат. 

Албетте, окуунун ар бир түрү менен байланышкан билгичтиктердин 

өздөштүрүлүшүн өзүнчө текшерүү керек. 

 

Маалымат менен таанышуу (негизги мазмунду түшүнүү) 

 

Баа Критерийлер Окуунун ылдамдыгы 

«5» Тексттин негизги мазмунун түшүнүү, 

негизги ойду, негизги фактыларды бөлүп 

көрсөтүү, тааныш эмес сөздөрдүн маанисин 

контекст же сөз жасоочу элементтер  же өз 

эне тилиндеги окшоштуктар аркылуу билүү. 

Окуу ылдамдыгы өз эне тилинде 

окуганга салыштырмалуу  

жайыраак.  

«4» Тексттин негизги мазмунун түшүнүү, 

негизги ойду бөлүп көрсөтүү,  кээ бир 

фактыларды аныктоо. Тил зээндүүлүгү анча 

өнүккөн эмес, кээ бир тааныш эмес 

сөздөрдүн маанисин түшүнүүдө  кыйналуу. 

Окуу ылдамдыгы өз эне тилинде 

окуганга салыштырмалуу бир аз 

жай. 

«3» Окулган маалыматтагы  негизги мазмунду  

толук  түшүнүү жок, тексттен анча көп эмес 

фактыларды бөлүп көрсөтүү,  тил 

зээндүүлүгү таптакыр өнүккөн эмес.  

Окуу ылдамдыгы өз эне тилинде 

окуганга салыштырмалуу бир 

кыйла жай. 

«2» Текстти түшүнүү жок же мазмунду туура 

эмес түшүнүү, фактыларды аныктоодо, 

тааныш эмес лексиканын маанисин ачуу 

жолдоруна ээ эмес.   

Окуу ылдамдыгы өз эне тилинде 

окуганга салыштырмалуу өтө эле 

жай. 

 

Изилдеп окуу (мазмунду толук түшүнүү, анын ичиндеги  деталдарды да изилдөө) 

Баа Критерийлер 

«5» Окуучу татаал эмес текстти (публицистикалык, илимий-популярдуу, туристтерге 

арналган малыматты, нускамаларды) толук түшүндү.  Окулуп жаткан тексттин 

мазмунун түшүнүү үчүн белгилүү ыкмаларды колдонду (маанисин табуу, анализ 

жүргүзүү).   

«4» Текстти толук түшүндү, бирок көп учурда сөздүккө кайрылып жатты. 

«3» Текстти толук түшүнгөн жок, анын мазмунун  иштеп чыгуунун ыкмаларына ээ 

эмес.  
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«2» Окуучу текстти түшүнгөн жок, сөздүктөн тааныш эмес сөздөрдү кыйынчылык 

менен табат.  

 

Карап чыгуу (керектүү же  кызыктырган маалыматты табуу) 

  

Баа Критерийлер 

«5» Окуучу татаал эмес текстти же бир нече тексттерди (поезддердин жүгүртмөсү, 

меню, телекөрсөтүүлөрдүн программасы же башка ар кандай темадагы анча 

көлөмдүү эмес тексттер)  тез карап чыгып, керектүү маалыматты таба алат.   

«4» Текстти тез эле карап чыгат да, бирок керектүү маалыматтын 2/3 бөлүгүн гана 

таба алат.  

«3» Окуучу берилген тексттен же тексттерден керектүү маалыматтын 1/3 бөлүгүн 

гана таба алат.  

«2» Окуучу тексттен эч кандай керектүү маалыматты таба албайт. 

 

Жазуу иштерин баалоо критерийлери (кулагы начар уккан балдардан, көзү жакшы 

көрбөгөн балдардан тышкары) 

Жазуу иштери үчүн (текшерүү иштери, тесттер, сөздүк диктанттар) баа туура жооптордун 

пайыздарынан эсептелип алынат: 

 

Иштердин түрлөрү Текшерүү иштер Тесттер, сөздүк диктанттар 

«2» деген баа 34,3% жана андан аз 41,3%  жана андан аз 

«3» деген баа  35 % дан 48,3%  чейин 42% дан 51,8% чейин 

  «4»деген баа 49% дан 63% чейин  52,5% дан 65,8% чейин 

  «5» деген баа 63,7% дан 100% чейин  66,5% дан 100% чейин 

 

 Чыгармачыл жазуу иштери (эссе, дил баян, долбоор, кат ж. б.) төмөнкү беш 

критерийлер боюнча бааланат:  

 1.Мазмун (иштин берилген көлөмүн сактоо, темадан четтебөө, тапшырмада берилген 

бардык аспекттерди камтуу, тапшырманын түрүнө ылайык кептин стилин, адеп 

эрежелерин  сактоо, аргументациялоо тиешелүү деңгээлде). 

 2. Иштин структурасы (логикалуулук, жазуу түрүнүн форматын сактоо, текстти 

абзацтарга бөлүү). 

 3. Лексика (сөз кору тиешелүү класстын талаптарына жана коюлган милдетке ылайык). 

 4. Грамматика (ар түрдүү грамматикалык конструкцияларды колдонуу тиешелүү 

класстын талаптарына жана коюлган милдеттерге ылайык). 

 5. Орфография жана пунктуация (орфографиялык каталардын жоктугу, пунктуациянын 

негизги эрежелерин сактоо: сүйлөмдөр баш тамга менен жазылып башталат, ар сүйлөмдүн 

аягында чекит же суроо, илеп белгилери коюлган, ошондой эле үтүр коюунун негизги 

эрежелери сакталган). 
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Градация 

 

Баа Баалоо 

критерийлери 

 Мазмун Структура Лексика  Грамматика  Орфография жана 

пунктуация 

«5» Коммуникатив-

дик милдет 

толук ишке 

ашырылган. 

Бардык ойлор 

ырааттуу 

жайгаштырыл

ган, 

логикалык 

байланыштар 

колдонулган, 

формат 

сакталган 

жана текст 

абзацтарга 

бөлүнгөн. 

Лексика 

тиешелүү 

класстын 

талаптарына 

жана коюлган 

милдетке 

ылайык. 

Ар түрдүү 

грамматикалык 

конструкция-

ларды колдонуу 

тиешелүү 

класстын 

талаптарына жана 

коюлган 

милдеттерге 

ылайык же 

коммуника-

тивдик милдетти 

ишке ашырууга 

тоскоолдук 

кылбайт.  

Орфографиялык 

каталардын жоктугу, 

пунктуациянын негизги 

эрежелерин сактоо: 

сүйлөмдөр баш тамга 

менен жазылып 

башталат, ар 

сүйлөмдүн аягында 

чекит же суроо, илеп 

белгилери коюлган, 

ошондой эле үтүр 

коюунун негизги 

эрежелери сакталган. 

«4» Коммуникатив-

дик милдет 

толук ишке 

ашырылган. 

Бардык ойлор 

ырааттуу 

жайгаштырыл

ган, 

логикалык 

байланыштар 

колдонулган, 

формат 

сакталган 

жана текст 

абзацтарга 

бөлүнгөн. 

Лексика 

тиешелүү 

класстын 

талаптарына 

жана коюлган 

милдетке 

ылайык, 

бирок орой 

эмес каталар 

бар. 

Ар түрдүү 

грамматикалык 

конструкция-

ларды колдонуу 

тиешелүү 

класстын 

талаптарына жана 

коюлган 

милдеттерге 

ылайык же 

коммуника-

тивдик милдетти 

ишке ашырууга 

бир аз тоскоолдук 

кылат. 

Бир аз орфографиялык 

каталар бар, 

пунктуациянын негизги 

эрежелерин сактоо: 

сүйлөмдөр баш тамга 

менен жазылып 

башталат, ар 

сүйлөмдүн аягында 

чекит же суроо, илеп 

белгилери коюлган, 

ошондой эле үтүр 

коюунун негизги 

эрежелери сакталган. 

«3» Коммуникатив-

дик милдет  

ишке 

ашырылган. 

Ойлор 

ырааттуу эмес 

жайгаштырыл

ган, 

логикалык 

байланыштар 

туура эмес 

колдонулган, 

бирок формат 

Кээ бир 

учурларда 

лексика 

жөнсүз 

колдонулган.  

Орой грамматика-

лык каталар бар. 

Орфографиялык 

каталар бар, 

пунктуациянын негизги 

эрежелери кээ бир 

учурларда сакталбаган: 

бардык сүйлөмдөр баш 

тамга менен жазылган 

эмес, кээ бир 

сүйлөмдүн аягында  
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сакталган.  

Текст 

абзацтарга 

туура эмес 

бөлүнгөн.  

чекит  же суроо, илеп 

белгилери коюлган 

эмес, ошондой эле үтүр 

коюунун негизги 

эрежелери бузулган. 

«2» Коммуникатив-

дик милдет 

ишке 

ашырылган 

эмес. 

Ойлор 

ырааттуу эмес 

жайгаштырыл

ган, 

логикалык 

байланыштар  

колдонулган 

эмес,  формат 

сакталбаган.  

Текст 

абзацтарга 

бөлүнгөн 

эмес. 

Лексиканы 

колдонуу 

боюнча абдан 

көп каталар 

бар. 

Абдан көп 

грамматика-лык 

каталар бар. 

Орфографиялык 

каталар көп, 

пунктуациянын негизги 

эрежелери   

сакталбаган: көп 

сүйлөмдөр баш тамга 

менен жазылган эмес, 

көп  сүйлөмдөрдүн 

аягында  чекит  же 

суроо, илеп белгилери 

коюлган эмес, ошондой 

эле үтүр коюунун 

негизги эрежелери 

бузулган. 

 

 

КОРУТУНДУ 

 

 Бул усулдук колдонмо башталгыч класстарда инклюзивдик билим берүүнүн 

шартында кыргыз тилин окутууга арналган. Инклюзивдүү билим берүү балдарга толук 

көлөмдө мектептеги коллективдин жашоосуна катышканга мүмкүнчүлүк берет.  

 Усулдук колдонмодо окуучуларга жекече мамиле аркылуу жана дифференцирлеп 

окутуу маселелери каралган. Материалдар окуучулардын кыргыз тил сабагын 

жеткиликтүү деӊгээлде өздөштүрүүгө кошумча каражат болот. Бул колдонмодо 

окуучуларды сабаттулукка үйрөтүүнүн мааниси, сөз өстүрүү жана байланыштуу кеп, 

грамматикалык материалдарды окутуу жана окутуунун кошумча каражаты катары 

көнүгүүлөр, дидактикалык оюндар, табышмактар, жаӊылмачтар жана жомоктор берилип, 

окутуудагы күтүлгөн жыйынтыктар жана жетишкендиктерди баалоо менен аяктаган. 

 Бул куралдагы окутуунун кошумча каражаттары ден-соолугунан 

мүмкүнчүлүгү чектелген башталгыч класстын окуучуларына багытталгандыгына 

байланыштуу алардын жаш өзгөчөлүгү да каралган. Анткени, кенже мектеп курагындагы 

балдар өтө сезимтал келишет, аларда чыгармачыл элестөөсү бай, чарчабас билүүгө 

умтулуучулук, өчпөс таанып-билүүчүлүк кызыгуусу, жаңы активдүүлүк жана 

таасирленүүчүлүккө болгон табигый муктаждыгы болот. Алардын чыгармачыл 

потенциалы оюнда, сүрөттө, музыкада, эмгекте бир нерсени жаратууга болгон 

умтулуусунда көрүнөт. 

Жыйынтыктап айтканда, бул усулдук колдонмо башталгыч класстын 

мугалимдерине кыргыз тилин инклюзивдик багытта билим берүүгө жардамчы болот деген 

ойдобуз.  
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